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คำนำ 
 

การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเปนการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ 

เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสราง

ระบบและกลไกการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตาม

นโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดในองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมีความทันสมัย

สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวในดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ตางๆ โดยสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประกาศนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษา และไดพัฒนา ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยอยาง

ตอเนื ่อง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2564 

(1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564) ข้ึน เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในอยางตอเน่ือง 

 

 

          ลงนาม ……………………..…………………………. 

                  (ผูชวยศาสตราจารยศุทธวดี  เววา) 

ประธานหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

            วันที่  28  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เปนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2564 

โดยหลักสูตรไดดำเนินการประเมินตนเองในรอบปการศึกษา พ.ศ. 2564 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 

พฤษภาคม 2565) ซึ่งมีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาจำนวน 142 คน มีบุคลากร

จำนวน 7 คน ประกอบดวยอาจารยระดับปริญญาโท 4 คน อาจารยระดับปริญญาเอก 2 คน และเจาหนาที่ 1 คน 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในครั้งน้ี เปนไปตามกระบวนการของระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใชเกณฑการประเมินตามคูมือ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

 การประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ไดทำการประเมิน จำนวน 6 องคประกอบ 14 ตัวบงช้ื โดยมีผลการประเมินในภาพรวมอยู

ในระดับดี ไดคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 3.89 โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบดังตอไปน้ี  

องคประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน มีผลการดำเนินงานผานเกณฑมาตรฐาน  

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต มีผลการดำเนินงานในระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา มผีลการดำเนินงานในระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ย 3.33 

องคประกอบที่ 4 อาจารย มผีลการดำเนินงานในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีผลการดำเนินงานในระดับดี 

  มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มผีลการดำเนินงานในระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ย 4.0 
 

 สำหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 1 ถึงองคประกอบที่ 6 เพื่อเปนแนวทางใหหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มีขอเสนอแนะดังน้ี 

จุดเดน/แนวทางเสริมจุดเดน ไดแก 

1. หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตใหมีความสอดคลองกบัความตองการของตลาดแรงงาน 

2. มีการประเมินผลการใชหลกัสูตรตามเกณฑที่กำหนด 

3. บัณฑิตที่จบเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานปญญา

ในระดับมากทีสุ่ด จุดที่ควรเสรมิคือทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ

ทางปญญา และ ความรู 

4. มกีารปรับพื้นฐานที่เหมาะสมกับความตองการของนักศึกษา 
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5. อาจารยมีความโดดเดนในการดำเนินงานวิจัยและการบรกิารวิชาการที่มากข้ึนกวาปทีผ่านมา ดังน้ันจงึ

ควรสนับสนุนใหอาจารยมีภาระงานดังกลาวอยางตอเน่ือง ซึง่จะสงผลตอการพฒันาคุณภาพอาจารยในดานการทำ

หรือเผยแพรผลงานทางวิชาการของแตละทาน 

6. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนทีส่นใจศึกษาทางดานคหกรรมศาสตร 

7. หลักสูตรมีสาระวิชาครอบคลมุ  มีรายวิชาที่เนนการปฏิบติัเพิ่มมากข้ึน  ทำใหสามารถประยุกตใชใน

การประกอบอาชีพตอไปในอนาคตได 

8. คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุมและติดตามการจัดทำ มคอ.3, 5 และ 7 จึงควรเพิ่มเติมเรื่องของ

การกำชับใหอาจารยผูสอนมีการปรับปรุง มคอ.3 ใหเปนปจจุบันและมีการนำปญหาของปที่ผานมา มาปรับปรุง 

9. หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนประจำทุกปการศึกษา ไมนอยกวารอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษาและควรนำผลการทวนสอบน้ีมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

10. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่พรอมตอการจัดการเรียนการสอน 

 

จุดที่ควรพฒันา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ไดแก 

1. มีการปรับปรงุหลักสูตรใหมีความทันสมัย และมีความสอดคลองกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

2. มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ และจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกบัการเรียน

การสอนในศตวรรษที่ 21 

3. มีการสงเสรมิใหเขารวมกจิกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกของมหาลัยฯ 

4. จะเห็นวาบัณฑิตที่จบมลีักษณะการทำงานสวนใหญเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการในรานอาหาร 

โรงแรมและโรงพยาบาล พนักงานบรกิาร จากขอเสนอแนะของบัณฑติการเรียนการสอนความเนนปฏิบัติ หลักสูตร

ควรมุงเนนวิชาเกี่ยวกบัอาหาร 

5. ควรติดตามรอยละของการคงอยู  เพื่อใหมีการคงอยูของนักศึกษาที่เพิ่มข้ึน 

6. ควรหาแนวทางที่ชัดเจน เปนรปูธรรมในการผลักดันใหอาจารยประจำหลักสูตรแตละทานมกีารเผยแพร

ผลงานทางวิชาการใหมากย่ิงข้ึน 

7. สงเสรมิใหอาจารยไดทำงานวิจัยเพิม่มากข้ึน 

8. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเชิญวิทยากรที่เช่ียวชาญมาสอนเพิ่มเติมในบางหัวขอ 

9. อาจารยประจำหลักสูตรควรสรางเครอืขายมากข้ึนอยางตอเน่ือง 

10. สงเสรมินักศึกษานำผลงานเขาแขงขันในงานประกวดตางๆ พัฒนา 

11. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยใหกบัอาจารยในวงเงินที่มากข้ึน 

12. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณใหอาจารยไดมโีอกาสอบรมวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของทัง้ใน

ประเทศและตางประเทศ 

13. สงเสรมิใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติเพิ่มมากข้ึน โดยใชเทคโนโลยีทีเ่ขาถึงไดในปจจุบัน  และสงเสริมให

เปนผูประกอบการรายยอย  สามารถมีกจิการเปนของตนเองได 
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14. สงเสรมิทักษะภาษาอังกฤษทีเ่กี่ยวของกบัวิชาชีพเพื่อนำไปใชในการทำงานจุดที่ควรพฒันาและ

แนวทางปรบัปรุงองคประกอบที่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

15. อาจารยผูสอนควรนำปญหาจากมคอ.5  มาใชเขียนมคอ.3 เพื่อสะทอนในมคอ.5 ปถัดไป 

16. อาจารยผูสอนควรมกีารปรบัปรุงหมวด 6 ใน มคอ. 5 เพื่อใชในการพัฒนาหลกัสูตรตอไป และ นำ

ปรับปรงุใน มคอ.3 ของปถัดไป 

17. ควรมีการนำการปรบัปรุง มคอ.3 แลวใหอาจารยนำเขาที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 

18. สิ่งสนับสนุนตอการจัดการเรียนการสอนในรปูแบบออนไลนยังมีนอย 
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สวนท่ี 1 

ขอมูลพื้นฐาน 
 

รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Home Economics 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร) 

ช่ือยอ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร) 

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Home Economics) 

ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Home Economics) 

 

รูปแบบของหลักสูตร 

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 

 ภาษาที่ใช : ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ 

 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

พ.ศ. 2559 เร่ิมดำเนินการใชหลักสูตรนี้ ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564  

 สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2563 

เมื่อวันที่  16  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ใหการรบัรอง/

รับทราบหลกัสูตร เมื่อวันที่ 1 เดือน สงิหาคม พ.ศ. 2564 

 

สถานภาพของหลักสูตรในปการศึกษา 2564 

 หลักสูตรเกา/ยังไมปรับเขากรอบ TQF 

 หลักสูตรใหม (พ.ศ. 255....) ตามกรอบ TQF 

 ปรับปรุง (พ.ศ. 2564) ตามกรอบ TQF 
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การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

จำนวน 2 ครั้ง (นับต้ังแตเปดสอนถึงปจจุบัน) ดังน้ี 
 

ลำดับท่ีของการ

พัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร 

ป พ.ศ. ท่ีทำการ

พัฒนา/ปรับปรุง 

หมายเหตุ/เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุง 

1 2559 พัฒนาหลักส ูตรสาขาว ิชาคหกรรมศาสตร  ให สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 

2559) โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

อยางบูรณาการบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปญญาไทย 

ซึ่งมีการพัฒนาใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงทางดานเศรษฐกิจ

และสังคม ความตองการของตลาดแรงงาน  

2 2564 หลักสูตรเดิมครบวาระ 5 ป จะตองมีการปรับปรุงและใหเปนไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  

 

 

ผลการดำเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ปการศึกษา 2563  
 

ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
ผลการประเมนิ ผ่านมาตรฐาน 

ระดบัคุณภาพ หลกัสูตรได้

มาตรฐาน 

 

- - 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 

- 

 

- 

 

- 
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ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

1. สาขาวิชาควรจัดทำ

แผนพัฒนานักศึกษาเพื่อพฒันา

ศักยภาพนักศึกษา 

2. สาขาวิชาควรเพิ่มของทาง

ประชาสมัพันธเชิงรุกใหมากข้ึน 

เพื่อใหสามารถรับนักศึกษา

ไดมากข้ึน โดยจัดเปนโครงการ

บริการวิชาการแกโรงเรียน 

(กิจกรรม one day trip 

รวมกับโรงเรียนชลประทาน) 

กิจกรรมดานการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 มี 

สาขาวิชามีการจัดการเตรียมความพรอม

ใหแกนักศึกษาอยางตอเน่ืองและมผีล

เกิดข้ึนอยางชัดเจน 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

1. ส ง เสร ิมใหอาจารย เขาสู

ตำแหนงทางวิชาการใหครบทุก

ทาน 

2. สงเสริมใหอาจารยมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกใหเพิ่มข้ึน 

3. สงเสรมิพัฒนาอาจารยใหเขา

รับการอบรมพัฒนาตนเองทาง

วิชาชีพที่หลากหลายและ

ครอบคลมุศาสตรสาขาวิชา 

คณาจารยมีการพัฒนาตนเองใน

ดานตางๆ โดยเขารบัการ

ฝกอบรม สัมมนา ทีม่ีความ

เช่ืองโยมและนำไปสูการพัฒนา

หัวขอการวิจัย รวมทั้งการมี

สวนรวมในโครงการตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในสวน

ของโครงการบริการวิชาการ 

ไดแก โครงการศาสตรพระราชา 

โครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชฯ 

(อพ.สธ.) ที่ใหคณาจารยไดมี

โอกาสลงชุมชน ในเขตพื้นที่

บริการของมหาวิทยาลัย ไดพบ

ปญหา และความตองการใน

การพัฒนาของชุมชน สงผลให

คณาจารยสามารถพัฒนาหัวขอ

การวิจัย และการบริการ

วิชาการที่ตอบสนองตอชุมชน

อันเปนพันธกจิหลักของ

มหาวิทยาลัย และนำไปสูการ

ผลการดำเนินการดังกลาว จะเห็นไดวา 

คณาจารยในหลักสูตรมกีารวิจัยเพิ่มข้ึน

จากปที่ผานมา โดยปจจุบันอาจารยใน

หลักสูตรรอยละ 66.66 ทีก่ำลัง

ดำเนินการวิจัย ทีเ่หลือไดดำเนินการวิจัย

เสร็จสิ้น และมเีปาหมายของการพฒันา

ขอเสนอการวิจัยในปตอๆ ไป โดยมี

จำนวนงานวิจัยทีเ่สร็จสิ้น จำนวน 6 เรื่อง 

ไดรับการเผยแพรแลว 3 เรือ่ง และอยู

ระหวางดำเนินการอีก 6 เรื่อง  

สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการก็

พบวามีจำนวนทีเ่พิ่มข้ึนจากปทีผ่านมา 

จาก 2 เรื่อง เปน 5 เรื่อง และมีแนวโนม

ของการเผยแพรผลงานทางวิชาการอยาง

ตอเน่ือง อันเปนผลจากภาระงาน

ทางดานการบรกิารวิชาการ และงานวิจัย

ของคณาจารยทีเ่พิ่มข้ึนน้ี 
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ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

พัฒนาผลงานทางวิชาการของ

คณาจารยตอไป 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

1. หลักสูตรควรมีการบูรณาการ

การบริการวิชาการวิชาการกับ

การวิจัย 

2. หลักสูตรควรมีการประเมิน

และรายงานผลการปรบัปรุง

กระบวนดานบริการวิชา

การบูรณาการการเรียนการ

สอน 

สาขาวิชาไดมีการเชิญวิทยากร

มาใหความรูทีท่ันสมัย เพื่อให

สอดคลองกบัตลาดแรงงานและ

ทันตอการเปลี่ยนแปลงใน

ปจจุบันมาเสริมในรายวิชาตางๆ  

หลักสูตรมีโครงการบริการวิชาการ

จำนวนมาก และหลายหลาย 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

หลักสูตรควรเพิม่สิง่สนับสนุน

การเรียนรูที่จำเปนตอการเรียน

การสอนในรูปแบบออนไลนใน

สถานการณโรคระบาดโควิด-19 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนซมิ

สัญญาณอินเทอรเน็ตเพื่อให

นักศึกษาสำหรับใชในการเรียน

ออนไลน 

นักศึกษาสามารถเรียนผานระบบ

ออนไลนได 
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สวนท่ี 2 

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

รหัสหลักสูตร (เลข 13 หลัก) 25491501104591 
 

อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสตูร ตาม มคอ. 2 

ลำดับ 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษา

สูงสดุ 

ว/ด/ป 

ท่ีเขา

ทำงาน 

ว/ด/ป 

ท่ีลาออก 

ประเภทการ

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

1 อาจารย นางสาวโสรฌา  

เครือเมฆ 

ปริญญาเอก 2555  อาจารยประจำ

หลักสูตร 

 

2 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางศรุดา   

นิติวรการ 

ปริญญาโท 2546  อาจารยประจำ

หลักสูตร  

 

3 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาวศุทธวด ี 

 เววา                       

ปริญญาโท 2551  อาจารยประจำ

หลักสูตร  

 

4 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาวอังคณา  

จารุพินทุโสภณ 

ปริญญาโท 2548  อาจารยประจำ

หลักสูตร 

 

5 
อาจารย นางกานตณัฎฐา  

เน่ืองหนุน 

ปริญญาโท 2556  อาจารยประจำ

หลักสูตร  

 

6 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาวชตุิมา   

สังคะหะ 

ปริญญาเอก 2548  อาจารยประจำ

หลักสูตร  

 

 

อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสตูร ปจจุบัน 

ลำดับ 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษา

สูงสดุ 

ว/ด/ป 

ท่ีเขา

ทำงาน 

ว/ด/ป 

ท่ีลาออก 

ประเภทการ

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

1 อาจารย นางสาวโสรฌา  

เครือเมฆ 

ปริญญาเอก 2555  อาจารยประจำ

หลักสูตร 

 

2 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางศรุดา  นิติวรการ ปริญญาโท 2546  อาจารยประจำ

หลักสูตร  

 

3 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาวศุทธวด ี  

เววา                       

ปริญญาโท 2551  อาจารยประจำ

หลักสูตร  
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ลำดับ 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษา

สูงสดุ 

ว/ด/ป 

ท่ีเขา

ทำงาน 

ว/ด/ป 

ท่ีลาออก 

ประเภทการ

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

4 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาวอังคณา  

จารุพินทุโสภณ 

ปริญญาโท 2548  อาจารยประจำ

หลักสูตร 

 

5 
อาจารย นางกานตณัฎฐา  

เน่ืองหนุน 

ปริญญาโท 2556  อาจารยประจำ

หลักสูตร  

 

6 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาวชตุิมา   

สังคะหะ 

ปริญญาเอก 2548  อาจารยประจำ

หลักสูตร  

 

 

 

ประวัติอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร ปจจุบนั 

ลำดับท่ี 1 ช่ือ-สกุล นางสาวโสรฌา  เครือเมฆ 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาเอก 

   ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

   ประสบการณการสอน 10 ป 
 

ระดับ

การศึกษาท่ี

จบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรท่ี

จบการศึกษา 

กลุมสาขาวิชาท่ี

จบ 

สาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา 

ปริญญาเอก 2561 ศศ.ด. อาชีวศึกษา อาชีวศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ปริญญาโท 2549 ศศ.ม. คหกรรมศาสตร

ศึกษา 

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ปริญญาตรี 2546 ศศ.บ. ศึกษาศาสตร 

คหกรรมศาสตร 

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 

 

ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการทีป่รากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

โสรฌา เครือเมฆ อะเค้ือ กลุประสูติดิลก และรจุิราภา งามสระคู. (2564). การปรบัตัวของ 

          ประชาชนวิถีใหมในสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19. วารสารวิจัยราชภัฏ 

          พระนคร สาขามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร. 16)2( ,87 - 103 .  

 

0.6 
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ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการทีป่รากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

โสรฌา เครอืเมฆ และ ชุติมา สงัคะหะ. (2564). การพฒันาผลติภัณฑชุมชนจากเครือ่งจกัสานไมไผ 

         ตกแตงผาขาวมา สูพาณิชย ชุมชนวัฒนธรรมไทยเวียงคีรีวัน จังหวัดนครนายก.      

         วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน.  8(2) ,49-63. 

0.6 

3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการทีป่รากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

รุจริาภา งามสระคู อะเค้ือ กลุประสูติดิลก โสรฌา เครือเมฆ และ ยงยุทธ ขำคง. (2564).  

          การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธเพลงรณรงคเพือ่สรางความมั่นใจของชุมชนวิถีใหม  

          ในสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนนทบุร.ี วารสารวิชาการ   

          มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 10)1(,  300 -312 . 

0.6 

4. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

อะเค้ือ กุลประสูติดิลก โสรฌา เครือเมฆ ศรุดา นิติวรการ และประภาภรณ ประเสริฐสม. (2565). 

         คุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูสูงอายุกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานของชุมชนรมิคลอง 

         ลาดพราว กรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลย ี

         และนวัตกรรม คร้ังท่ี 8 วันท่ี 18 มีนาคม 2565, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 

         จังหวัดมหาสารคาม, หนา 439–446. 

0.2 

 

 

 

ลำดับท่ี 2 ช่ือ-สกุล นางศรุดา  นิติวรการ 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาโท 

   ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

   ประสบการณการสอน 23 ป 
 

ระดับ

การศึกษาท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรท่ีจบ

การศึกษา 
กลุมสาขาวิชาท่ีจบ 

สาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา 

ปริญญาโท 2541 ศศ.ม. คหกรรมศาสตร

ศึกษา 

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ปริญญาตรี 2537 ศศ.บ. ศึกษาศาสตร- 

คหกรรมศาสตร 

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
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ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

อะเค้ือ กุลประสูติดิลก โสรฌา เครือเมฆ ศรุดา นิติวรการ และประภาภรณ ประเสริฐสม. (2565). 

         คุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูสูงอายุกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานของชุมชนรมิคลอง 

         ลาดพราว กรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลย ี

         และนวัตกรรม คร้ังท่ี 8 วันท่ี 18 มีนาคม 2565, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 

         จังหวัดมหาสารคาม, หนา 439–446.  

0.2 

2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพมิพในวารสารทางวิชาการทีป่รากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

จิตราภา  กุณฑลบุตร, ฉันทนา  สุรสัวดี, สุบัน  บัวขาว, สุไม  บิลไบ, อนันตกุล  อินทรผดุง,  

        กาญจนา  จินดานิล, อุมาพร  ยุวชิต, ศรุดา  นิติวรการ และอะเค้ือ  กุลประสูติดิลก.  

        (2562). การศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาอาจารยเขาสูตำแหนง 

        ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ         

        พระนคร.  10(1), 1-12. 

0.6 

 

 

ลำดับท่ี 3 ช่ือ-สกุล นางสาวศุทธวดี  เววา 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาโท 

   ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

   ประสบการณการสอน  14  ป 
 

ระดับ

การศึกษาท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรท่ีจบ

การศึกษา 
กลุมสาขาวิชาท่ีจบ 

สาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา 

ปริญญาโท 2549 คศ.ม. คหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ปริญญาตรี 2543 ศศบ. คหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
 

ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ 

Wewa,S. ,C.Sarobras and K.Khucharoenphaisan.(2019).The Effect of Natural  

         Mordandts on Color Shades of Indigo Dyed Fabric.In The 4th RSU  

        National and International Research Conference on Science and  

0.4 
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ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

        Technology, Social Science, and Humanities 2019. Pathum Thani : Rangsit          

          University. (pp. 440-443). 
 

 

ลำดับท่ี 4 ช่ือ-สกุล นางสาวอังคณา  จารุพินทุโสภณ 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาโท 

   ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

   ประสบการณการสอน 17 ป 
 

ระดับ

การศึกษาท่ี

จบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรท่ี

จบการศึกษา 

กลุมสาขาวิชาท่ี

จบ 

สาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา 

ปริญญาโท 2548 คศ.ม. คหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ปริญญาตรี 2544 วท.บ. คหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 

ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

กานตณัฎฐา  เน่ืองหนุน, อังคณา  จารุพินทุโสภณ และฝนทพิย  หอมรื่น. ( 2563.(    

        การตัดสินใจของผูบรโิภคตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารพรอมทานในรานสะดวกซื้อ  

        เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

        ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่  17 -18 สงิหาคม  2563 . กรงุเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

        ราชภัฏจันทรเกษม. (หนา 75 -82.(  

0.2 

 

ลำดับท่ี 5 ช่ือ-สกุล นางกานต์ณัฎฐา  เนื่องหนุน 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาโท 

   ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

   ประสบการณการสอน 6 ป 
 

ระดับ

การศึกษาท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรท่ีจบ

การศึกษา 
กลุมสาขาวิชาท่ีจบ 

สาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา 

ปริญญาโท 2553 วท.ม. คหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ปริญญาตรี 2548 วท.บ. คหกรรมศาสตร

ท่ัวไป 

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏพระนคร 
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ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ 

Suchaiya, V.,  Choochouy, N., Chokboribal, J., Khammee, T., Nueangnun, K., &  

         Jaroennon, P. (2022).  Effects of Reaction Time on Degree of Substitution, Yield  

         and Morphology of Carboxymethyl Cellulose from Banana Peel.  Journal of          

         Physics: Conference series, 2175 (2022) 012033  

         doi:10.1088/1742-6596/2175/1/012033.  

0.4 

2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

กานตณัฎฐา  เน่ืองหนุน, อังคณา  จารุพินทุโสภณ และฝนทพิย  หอมรื่น. (2563).   

        การตัดสินใจของผูบรโิภคตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารพรอมทานในรานสะดวกซื้อ  

        เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

        ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 17-18 สงิหาคม 2563. กรงุเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

        ราชภัฏจันทรเกษม. (หนา 75-82). 

0.2 

 

ลำดับท่ี 6 ช่ือ-สกุล นางสาวชุติมา  สังคะหะ 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาเอก 

   ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

   ประสบการณการสอน 16 ป 
 

ระดับ

การศึกษาท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรท่ีจบ

การศึกษา 
กลุมสาขาวิชาท่ีจบ 

สาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา 

ปริญญาเอก 2560 บธ.ด. การจัดการธุรกจิ การจัดการ มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏพระนคร 

ปริญญาโท 2543 ศศ.ม. คหกรรมศาสตรเพ่ือ

พัฒนาชุมชน 

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

ปริญญาตรี 2539 ศศ.บ. ศึกษาศาสตร- 

คหกรรมศาสตร 

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
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ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการทีป่รากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

โสรฌา เครอืเมฆ และ ชุติมา สงัคะหะ. (2564). การพฒันาผลติภัณฑชุมชนจากเครือ่งจกัสานไมไผ 

         ตกแตงผาขาวมา สูพาณิชย ชุมชนวัฒนธรรมไทยเวียงคีรีวัน จังหวัดนครนายก.      

         วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน.  8(2) ,49-63. 

0.6 

 

อาจารยผูสอน (อาจารยประจำภายในสถาบัน) 

ลำดบั ตำแหนงทางวิชาการ ช่ือ-สกุล วุฒกิารศึกษา 

1 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวอังคณา  จารุพินทโุสภณ ปรญิญาโท 

2 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวศุทธวดี  เววา                       ปรญิญาโท 

3 อาจารย นางกานตณัฎฐา  เน่ืองหนุน ปรญิญาโท 

4 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวชุติมา  สังคะหะ ปรญิญาเอก 

5 ผูชวยศาสตราจารย นางศรุดา  นิติวรการ ปรญิญาโท 

6 อาจารย นางสาวโสรฌา  เครือเมฆ ปรญิญาเอก 

 

 

อาจารยผูสอน (อาจารยพิเศษภายนอกสถาบัน)  

ท่ี ชื่ออาจารยผูสอน 

1  

2  
 

 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 อาคาร 7 และ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 19 

 

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดยสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 
 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2548 

ผาน/ 

ไมผาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

1. จำนวนอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตรไมนอย

กวา 5 คนและเปนอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 

1 หลักสูตรไมได และประจำ

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่

จัดการศึกษาตามหลกัสูตรน้ัน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร มีอาจารยประจำหลักสูตร ครบตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทีส่กอ.กำหนดไว 

จำนวน 6 คน ดังน้ี 

1. ผูชวยศาสตราจารยอังคณา จารพุินทุโสภณ 

2. ผูชวยศาสตราจารยศุทธวดี  เววา 

3. อาจารยกานตณัฎฐา  เน่ืองหนุน 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา  สังคะหะ 

5. ผูชวยศาสตราจารยศรุดา  นิติวรการ 

6. อาจารยดร.โสรฌา  เครอืเมฆ 

 

มคอ.2 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

2. คุณสมบัติของอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ คุณวุฒิ

ระดับปรญิญาโทหรอื

เทียบเทา หรือดำรงตำแหนง

ทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรง

หรือสัมพันธกบัสาขาวิชาที่

เปดสอน มีผลงานทาง

วิชาการอยางนอย 1 รายการ

ในรอบ 5 ปยอนหลัง  

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร มีคุณสมบัติ

เปนไปตามมาตรฐานที่ สกอ. กำหนด ทั้ง

ทางดานคุณวุฒิ และตำแหนงทางวิชาการ จบ

ในสาขาที่ตรงหรอืสมัพันธกับสาขาวิชาที่เปด

สอน มีผลงานทางวิชาการ 2 รายการในรอบ 5 

ปยอนหลัง 

มคอ.2 
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ผาน/ 

ไมผาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

3. คุณสมบัติอาจารยประจำ

หลักสูตร คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทหรอืเทียบเทา 

หรือดำรงตำแหนงทาง

วิชาการไมต่ำกวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรง

หรือสัมพันธกบัสาขาวิชาที่

เปดสอน มีผลงานทาง

วิชาการอยางนอย 1 รายการ

ในรอบ 5 ปยอนหลัง ไม

จำกัดจำนวนและประจำได

มากกวา 1 หลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร อาจารยประจำหลกัสูตร มีคุณสมบัติ

เปนไปตามมาตรฐานที่ สกอ. กำหนด ทั้ง

ทางดานคุณวุฒิ และตำแหนงทางวิชาการ จบ

ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธกบัสาขาวิชาทีเ่ปดสอน 

มีผลงานทางวิชาการ 2 รายการในรอบ 5 ป

ยอนหลงั 

มคอ.2 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน 

อาจารยประจำ คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทหรอืเทียบเทา 

หรือดำรงตำแหนงทาง

วิชาการไมต่ำกวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาวิชา

น้ัน หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ

กัน หรือสาขาวิชาของ

รายวิชาที่สอน 

อาจารยผูสอน หรืออาจารยประจำ มีคุณสมบัติ

เปนไปตามมาตรฐานที่ สกอ. กำหนด ทั้งทางดาน

คุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ และจบในสาขาที่

ตรงหรือสัมพันธกบัสาขาวิชาที่เปดสอน  

มคอ.2 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

5. การปรบัปรุงหลกัสูตรตาม

รอบระยะเวลาที่กำหนดตอง

ไมเกิน 5 ป ตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร หรือ

อยางนอยทุกๆ 5 ป 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรม-

ศาสตร มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 

จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปรบัปรุง 

พ.ศ. 2559) เปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ปรบัปรุง พ.ศ. 2564) เพื่อใหเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร (มคอ.1) โดยผานการเห็นชอบ/

อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 

มกราคม พ.ศ. 2564 และสป.อว. รบัทราบ

หลักสูตร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

มคอ.2 
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หมายเหตุ :  

1. ผลการประเมินตัวบงช้ีที่ 1.1 กำหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหน่ึง ถือ

วาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” (คะแนนเปน ศูนย) 

2. หลักฐานเอกสารที่ตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงช้ี ประกอบดวย 

- เอกสารหลกัสูตรฉบบัที่ สกอ. ประทับตรารบัทราบ 

- หนังสือนำที่ สกอ. แจงรบัทราบหลักสูตร (ถาม)ี 

  - หนังสือนำสง สกอ. หรอืหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ใหความ 

เห็นชอบหลักสูตรกรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรบัทราบ 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

1.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

ปริญญาตรี  

5 ขอ 

ดำเนินการตามเกณฑครบทัง้ 5 ขอ ผาน/ไมผาน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

1.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

ปริญญาตรี  

5 ขอ 

ดำเนินการตามเกณฑครบทัง้ 5 ขอ ผาน/ไมผาน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

ขอมูลนักศึกษา 

ป

การศึกษา 

ที่รับเขา 

จำนวนนักศึกษาคงอยู/ปการศึกษา รอยละการคงอยูของนักศึกษา 

(จำนวน นศ.ปสุดทาย X 100/

จำนวน นศ.ปที่รับเขา) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2559 71 58 53 3 1 1 1.41 

2560  72 56 42 42 2 2.78 

2561   34 26 26 26 76.47 

2562    46 39 38 82.61 

2563     53 50 94.34 

2564      28 100.00 

หมายเหต ุ(ถามี) : ..................................................................................................................................................... 
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ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจำนวนนักศึกษา  

ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร มีจำนวนนักศึกษาที่ลดลงเน่ืองจาก

เกิดความลาชาจากการปรับปรุงหลักสูตรจากเดิม คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต เปนศิลปศาสตรบัณฑิต จากการสำรวจ

ตามความตองการของตลาดแรงงาน ผูประกอบการ ที่รับนักศึกษาเขาไปฝกงานและรวมทำงานดวย ซึ่งจากความ

ลาชาน้ีทำใหสาขาคหกรรมศาสตรไมสามารถเปดรับสมัครนักศึกษาในรอบแรก และรอบที่สองไดทันเวลา จึงสงผล

ตอจำนวนนักศึกษาที่เขามาศึกษาในปการศึกษา 2564 
 

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา 

ป

การศึกษา 

ที่รับเขา 

ปที่สำเรจ็การศึกษา รอยละของผูสำเร็จ

การศึกษา 

(จำนวนผูสำเรจ็

การศึกษา X 100/

จำนวนทีร่ับเขา) 

2562 2563 2564 

จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ 

2559 43 60.57      

2560   39 54.17    

2561     23 67.65  

หมายเหตุ (ถาม)ี : ..................................................................................................................................................... 
 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสำเร็จการศึกษา 

จากตารางขางตนจะเห็นวารอยละของอัตราการสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2564 ของนักศึกษามี

อัตราที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากคณะกรรมการหลักสูตรไดมีการประชุมและติดตาม นักศึกษายังคงเก็บหนวยกิต

การศึกษายังไมครบตามที่กำหนด ซึ่งวิชาที่นักศึกษาสวนใหญติดคาง คือรายวิชาปญหาพิเศษหรือการวิจัย

ทางคหกรรมศาสตร ดังน้ันในสวนน้ีหลักสูตรฯจึงไดมีการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อปรึกษาหารือในการ

แกปญหาการตกคางของนักศึกษา โดยใหมีแนวทางในการแกไข โดยมีการประชุมคณะกรรมการหลกัสตูรเพื่อสราง

เกณฑในการประเมิน ขอบเขตรายวิชาปญหาพิเศษการวิจัยทางคหกรรมศาสตร เพื่อใหมีเกณฑการใหคะแนนที่

เหมือนกันทุกคนและทางสาขาไดมีการติดตามข้ันตอนการทำปญหาพิเศษจากอาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษน้ัน 

ซึ่งผลลัพธที่ไดคือ นักศึกษาสามารถทำปญหาพิเศษเสร็จทันตามกำหนดมากขึ้น แตยังไมจบการศึกษาเนื่องจาก

นักศึกษาเรียนไมครบตามหลักสูตร เพราะมีรายวิชาที่นักศึกษาถอนรายวิชา (Drop) หรือมีผลการเรียนที่ยังไมผาน

ในบางรายวิชา ซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรไดติดตามอาจารยที่ปรกึษา เพื่อหาทางแกไข เชน การเปดหมูเรยีนพิเศษ

ใหแกนักศึกษากลุมน้ี เปนตน  
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อัตราการคงอยูและอัตราการสำเร็จการศึกษา 

ป

การศึกษา 

จำนวนรับเขา 

 

จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 

 

จำนวนทีล่าออกและถูกคัดช่ือออก

สะสมจนถึงส้ินปการศึกษา 2564 

 2562 2563 2564 

2559 71 43   29 

2560 72  39  30 

2561 34   23 8 

 
ปการศึกษา อัตราการคงอยู 

(รอยละ) 

อัตราการสำเร็จการศึกษา 

(รอยละ) 

2559 59.15 60.56 

2560 60.00 54.17 

2561 76.47 67.65 

 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดตัวบงชี ้  ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน 

 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการคำนวณ 

 

คะแนนที่ได =  

 

     109.48  =    4.38 

                                    25 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ลำดับ

ท่ี 
ขอมูลพื้นฐาน 

ผลรวมคา

คะแนน 

จำนวนขอ 

ท่ีตอบ 
คาเฉล่ีย±SD 

1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  
 

 (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม  5 112.8±21.2 

 (2) ดานความรู  3 105± 19.8 

 (3) ดานทักษะทางปญญา  3 105.67±21.7 

คห.2.1 รายงาน

ภาวะการมีงานทำ

ของบัณฑิตประจำป

การศึกษา 2564 

 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 

 
จำนวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  4 115± 21.7 

 
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3 106±6.66 

 (6) ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด    

2 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมิน 109.48±20.62 

3 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 39  

4 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 
25 

 

จากการเก็บขอมูลระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565 จํานวนบัณฑิตทั้งหมด

ที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2563 จํานวน  ทั้งสิ้น 39 คน ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 38 คน 

คิดเปนรอยละ 97.44 ของผูจบการศึกษาทั้งหมด โดยแบงสถานภาพการทํางาน ไดงานทํา

หลังสําเร็จการศึกษา 25 คน คิดเปนรอยละ 65.80 และประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 7 คน 

คิดเปนรอยละ 18.42  ผู ตอบแบบสอบประเมินคุณภาพบัณฑิตคือผู ใชบัณฑิตหรือผูที่

ควบคุมดูแลในสถานประกอบการ 

ผูตอบแบบสอบถามเปนผูใชบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร จํานวน 25 คน โดยระดับ

การประเมินในภาพรวม ผูใชบัณฑิตเห็นวาบัณฑิตมีคุณภาพในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.38) 

โดยเรียงลําดับคาเฉลี ่ยจากมากไปนอยได ดังนี ้ 1. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

(คาเฉลี่ย 4.66) 2. คุณธรรมจริยธรรม (คาเฉลี่ย 4.51) 3. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (คาเฉลี่ย 4.38) 4. ทักษะทางปญญา (คาเฉลี่ย 4.23)  

และ 5. ความรู (คาเฉลี่ย 4.20)  เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2563 พบวา มีคะแนน

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมีคาลดลงทั้งในภาพรวม และรายดาน ไดแก ในดานคุณธรรม

จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธระหวางบุคลากรและความ

รับผิดชอบ สวนดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศมีคะแนนมากกวาเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ผลดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบณัฑิตป พ.ศ 2563 และ 2564 

ประเดน็คําถาม 

2563 2564 

X  S.D 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

 X  S.D 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.81 0.85 มากที่สุด 4.51 0.50 มากที่สุด 

2. ดานความรู 4.32 0.86 มาก 4.20 0.62 มาก 

3. ดานทักษะทางปญญา 4.51 0.82 มากที่สุด 4.23 0.58 มาก  
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ประเด็นคําถาม 2563 2564 

X  S.D 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

 X  S.D 
ระดับความ

คิดเห็น 

4. ดานความสัมพันธระหวาง

บุคลากรและความรับผิดชอบ 

4.77 1.06 มากที่สุด 4.60 0.71 มากที่สุด 

5. ดานทักษะในการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.20 0.63 มาก 4.24 0.60 มากที่สุด 

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจาก

การประเมิน 

4.57 0.94 มากที่สุด 4.38 0.46 มาก  

คะแนนที่ได = 4.38 คะแนน 

หมายเหตุ : จำนวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินจากผูใชบัณฑิต จะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที ่

     สำเร็จการศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

2.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4.50 คะแนน ผลการประเมิน 4.38 คะแนน 

คุณภาพระดับมาก ผูใชบัณฑิตเห็นวา

บัณฑิตมีคุณภาพในระดับมาก แตคะแนน

เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2563 

พบวามีคาลดลง 

4.38 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

2.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4.50 คะแนน ผลการประเมิน 4.38 คะแนน 

คุณภาพระดับมาก ผูใชบัณฑิตเห็นวา

บัณฑิตมีคุณภาพในระดับมาก แตคะแนน

เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2563 

พบวามีคาลดลง 

4.38 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ 2.2 รอยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ป 

ชนิดตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที ่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเปน

คะแนนระหวาง 0 – 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 

 

 

 

 

32  X 100   =  84.21   

                                38 

2.  แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได =  

 

 

คะแนนที่ได    =  84.21 x 5   

          100 

เกณฑประเมิน  :   4.21  คะแนน 
 

 
จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 

X 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 

 
คารอยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

X 5 
100 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ลำดับ

ท่ี 

ขอมูลพื้นฐาน จำนวน รอยละ 

1 จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 39 100 

2 จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 38  97.44 

3 จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลังสำเร็จการศึกษา 

(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 

25 65.8 

4 จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 7 18.42 

5 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา - - 

6 จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา - - 

7 จำนวนบัณฑิตที่อุปสมบท - - 

8 จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 

9 จำนวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจำ 

อยูแลว 

- - 

 

จากการเก็บขอมูลระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565 บัณฑิตที่มีงานทำ 

จำนวนทั้งสิ้น 32 คน แบงตามลักษณะงานที่ทำสวนใหญเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ

ในรานอาหาร โรงแรมและโรงพยาบาล รอยละ 43.75 พนักงานบริการ ไดแก พนักงาน

ขายรถ สินเชื่อ และพนักงานตอนรับ รอยละ 15.63 ทำงานพันกงานบริษัท/องคกร

ธุรกิจเอกชน อื่นๆ รอยละ 12.50 และไมระบุ รอยละ 28.13 ความรูความสามารถพิเศษ

ดานที ่ชวยใหทานไดงานทำ โดยสวนใหญระบุเปนดานการใชคอมพิวเตอร รอยละ 

43.75 รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมสันทนาการ รอยละ 21.88 ดานอาหารและการ

บริการ และดานภาษาตางประเทศ รอยละ 12.50 นอกจากน้ียังมีระบุเพิ่มเติมเปนความ

เปนผูนำรอยละ 6.25 การบริหารจดัการ รอยละ 3.16 เงินเดือนเฉลี่ยตอเดือน สวนใหญ

บัณฑิตมีเงินเดือนต่ำกวา 15,000 บาท รอยละ 46.88 รองลงมา รายได 15,000 – 

25,000 บาท รอยละ 28.13 และ 25,001 – 35,000 บาท รอยละ 6.25 ตามลำดับ 

และไมระบุ รอยละ 18.75 ความพอใจตองานที่ทำของบัณฑิต พบวาสวนใหญพอใจ 

รอยละ 65.63 รองลงมาไมพอใจเพราะคาตอบแทนต่ำ รอยละ 12.50 ไมพอใจเพราะ

ระบบงานไมดี ไมไดใชประโยชนจากที่เรียนมา ขาดความกาวหนา และขาดความมั่นคง 

รอยละ 3.13 การไดงานหลังสำเร็จการศึกษา พบวา สวนใหญไดงานทำทันที รอยละ 

51.45 รองลงมา การไดงานทำ สวนใหญไดงานหลังจากสำเร็จการศึกษา 1 – 3 เดือน 

รอยละ 34.38 รองลงมา 4 – 6 เดือน 7-9 เดือน และ 10-12 เดือน รอยละ 15.63  

และ มากกวา 1 ป รอยละ 6.25 ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขา สวนใหญตอบวาตรง 

รอยละ 53.13 และการนำความรูจากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกตใชกับหนาที่การทำงาน 

พบวาสวนใหญตอบวาใชไดระดับปานกลาง รอยละ 43.75 รองลงมามาก รอยละ 

คห.2.2 รายงานภาวะการ

มีงานทำของบัณฑิต

ประจำปการศึกษา 2564 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

21.88 มากที่สุด รอยละ 15.63 นอยและนอยที่สุด รอยละ 9.38 ตามลำดับรอยละของ

บัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เทากับ 4.21 

คะแนนที่ได = 4.21 คะแนน 

 

หมายเหตุ : จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเรจ็การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

2.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ 100  บัณฑิตสวนใหญมีงานทำและรายได 

ต่ำกวา 15,000 บาท/เดือน งานที่ทำ

เปนดานอาหารและโภชนาการ ทำงาน

ตรงสาขา บัณฑิตสวนใหญมีความพึง

พอใจในการงานทำ โดยนำความรูที่ได

จากสาขาวิชาไปประยุกตใชไดในระดับ

ปานกลาง 

4.21 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

2.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ 100  บัณฑิตสวนใหญมีงานทำและรายได 

ต่ำกวา 15,000 บาท/เดือน งานที่ทำ

เปนดานอาหารและโภชนาการ ทำงาน

ตรงสาขา บัณฑิตสวนใหญมีความพึง

พอใจในการงานทำ โดยนำความรูที่ได

4.21 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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จากสาขาวิชาไปประยุกตใชไดในระดับ

ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  การรับนักศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การรับนักศึกษา 

2. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง  

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การรบันักศึกษา 

       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีระบบกลไกและ
กระบวนการในการรับนักศึกษาดังตอไปน้ี 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีระบบในการรับ
นักศึกษา โดยเริ่มจากหลักสูตรฯ กำหนดเปาหมาย และคุณสมบัติของนักศึกษา
จากแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการหลักสูตรไดมีการประชุมและ
ปรับวางแผนเพื ่อปรึกษาในเรื ่องของคุณสมบัติของผู สมัคร เพื ่อวางแผนให
สอดคลองและเหมาะสมกับการรับสมัครนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 โดย
ทางสาขาไดมีมติใหคงเกรดเฉลี่ย 2.00 และจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน(หลักฐาน คห.3.1-1) หลังจากนั้นทางหลักสูตรได
ประสานงานไปยังสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อยืนยันคุณสมบัติใน
การรับนักศึกษาตามมติของสาขา (หลักฐาน คห.3.1-2) และคณะกรรมการประจำ
หลักสูตรจึงไดมีการประชุมเพื่อหามติกำหนดแผนการรับนักศึกษาในปการศึกษา 
2564 จำนวนทั้งสิ ้น 60 คน จาก portfolio  จำนวน 30 คน โควตา 30 คน 
(หลักฐาน คห.3.1-1)    

2. คณะกรรมการประจำหลักสูตรแจงประสานมติการรับนักศึกษาของ
หลักสูตรฯ ผานคณะฯ สำนักสงเสริมวิชาการฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการ

คห.3.1-1 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

คร้ังท่ี 10/2563 ระเบียบ

วาระท่ี  5.4 กำหนด

คุณสมบตัิการรับสมัคร

นักศึกษาประจำปการศึกษา 

๒๕๖๔ 

คห.3.1-2 คุณสมบัตแิละ

พ้ืนความรูท่ัวไปของผูสมัคร

สาขาคหกรรมศาสตรป

การศึกษา 2563 (รอบรับ

ตรงอิสระ ) ตามประกาศรับ

สมัครของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร (ทีม่า:

http://www.pnru.ac.th/) 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ประกาศรับนักศึกษาและจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือก
นักศึกษาแตละรอบ (หลักฐาน คห.3.1-3) 

3. มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธใหขอมูลการรับสมัครผานทางชองทางตางๆ 
และสาขามีการประชาสัมพันธรวมกับคณะฯในเรื่องของรายละเอียดของหลักสูตร
ฯ คุณสมบัติของผูเขาศึกษาโครงสรางของหลักสูตร อาชีพที่สามารถประกอบได
หลังจากสำเร็จการศึกษา ความภาคภูมิใจของศิษยเกา  (หลักฐาน คห.3.1-4)  

4. สำนักสงเสริมวิชาการฯ ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณนักศึกษาที่มี
สิทธิ์จะเขารับการสัมภาษณโดยคณะกรรมการที่มีชื่อในคำสั่งฯ ของมหาวิทยาลัย
เปนผูพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีสิทธิ์เขามาศึกษาโดยผานทาง online  และ
อาจารยผูรับผิดชอบจะนำเสนอขอมูลการสอบสัมภาษณใหแกคณะกรรมการประจำ
หลักสูตรทราบ (หลักฐาน คห.3.1-5)   

5. คณะกรรมการสงผลคะแนนใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศผลผูผานเกณฑการพิจารณาเปนนักศึกษาของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

ผลการดำเนินการรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรม-
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปการศึกษา 2564 ซึ่งมีรอบการรับนักศึกษา
ทั้งหมด 4 รอบ ดังนี้ รอบโควตาสายอาชีพ (หลักฐาน คห.3.1-3) รอบรับตรงอสิระ 
(หลักฐาน คห.3.1-6) รอบ Admission (Tcas 3) และรอบรับตรงสายอาชีพ 
(หลักฐาน คห.3.1-7) ซึ่งสงผลตอจำนวนนักศึกษาที่เขามาศึกษาตอ เน่ืองจากเกิด
ความลาชาจากการปรับปรุงหลักสูตรจากเดิม คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต เปน
ศ ิลปศาสตรบัณฑิต จากการสำรวจตามความตองการของตลาดแรงงาน  
ผูประกอบการ ที่รับนักศึกษาเขาไปฝกงานและรวมทำงานดวย ซึ่งจากความลาชาน้ี
ทำใหสาขาวิชาคหกรรมศาสตรไมสามารถเปดรับสมัครนักศึกษาในรอบแรก และ
รอบที่สองไดทันเวลา จึงสงผลตอจำนวนนักศึกษาที่เขามาศึกษาในปการศึกษา  
2564  โดยในรอบรอบรับตรงอิสระมีจำนวนนักเรียนที่สนใจสมัครเขาศึกษาเพียง 
10 คน (หลักฐาน คห.3.1-6)  ทางคณะกรรมการสาขาคหกรรมศาสตรจึงไดมีการ
ปรับเปลี่ยนการวางแผนโดยมีการประชาสัมพันธผานทางชองทางตางๆ  ไมวาจะ
เปนเพจ Facebook ของสาขา (หลักฐาน คห.3.1-8)       หรือชองทางศิษยเกา
และศิษยปจจุบัน  สงผลใหมีจำนวนนักเรียนที่สนใจสมัครเรียนเพิ ่มขึ ้นในรอบ 
Admission (Tcas 3) และรอบรับตรงสายอาชีพเปนจำนวน 12 คน (หลักฐาน 
คห.3.1-7) 

จากจำนวนนักศึกษาที ่ลดลงในปการศึกษาท ี ่ผ านมา คณะกรรมการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตรจึงไดมีการประชุมเพื่อหาทางแกไขปญหาในเรื่องของ

จำนวนนักศึกษา โดยสาขาวิชาคหกรรมศาสตรไดทำการแนะแนวรวมกับคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับนักเรียนในโรงเรียนตางๆ ที่จะจบการศึกษาในป

การศึกษา 2564 โดยมีตัวแทนอาจารยประจำสาขารวมถึงรุนพี่สาขาวิชาคหกรรม-

ศาสตรรวมการแนะแนวโดยผานระบบ online (หลักฐาน คห.3.1-9) เพื่อเปนการ

คห.3.1-3 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

คร้ังท่ี 2/2564 ระเบยีบ

วาระท่ี 4.1 การรับ

นักศึกษาประจำปการศึกษา 

๒๕๖๔   

คห.3.1-4 แผนพับ

ประชาสัมพันธหลักสตูร 

คหกรรมศาสตร 

คห.3.1-5 ภาพถายแสดง

การสอบสัมภาษณนักเรียน 

เพ่ือคัดเลือกนักศึกษา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

คห.3.1-6  รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

คร้ังท่ี 3/2564 ระเบยีบ

วาระท่ี 4.1 การรับสมัคร

และสอบสัมภาษณ

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร รอบรับตรงอิสระ 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔   

คห.3.1-7  รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

คร้ังท่ี 4/2564 ระเบยีบ

วาระท่ี 4.1 กำหนด

คณะกรรมการคุมสอบ

สัมภาษณนักศึกษารอบ 

Admission (Tcas 3) และ

รอบรับตรงสายอาชพี 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔   

คห.3.1-8 ภาพถายแสดง

การประชาสัมพันธการรับ
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ประชาสัมพันธสาขาวิชาเบื้องตนเกี่ยวกับรายละเอียดการศึกษา คาเทอม อาชีพหลัง

จบการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจใหแกกลุมนักเรียนที่สนใจศึกษาตอในป

การศึกษา 2565 ตอไป (หลักฐาน คห.3.1-10) 

สมัครผานเพจ Facebook 

ของสาขา 

 คห.3.1-9 ภาพถายแสดง

การแนะแนวของสาขาวิชา 

คหกรรมศาสตรรวมกับ 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีใหกับนักเรียนใน

โรงเรียนตางๆท่ีจะจบ

การศึกษาในปการศึกษา  

2564 

คห.3.1-10 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

คร้ังท่ี 6/2564 ระเบยีบ

วาระท่ี 6.4 ขอตัวแทน

นักศึกษาแนะแนว

การศึกษาตอ คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีระบบกลไกในการ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ดังตอไปน้ี 

1. คณะกรรมการประจำหลักสูตรจะพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาใหมที่
คุณสมบัติ มีความพรอม และมีโอกาสในการสำเร็จการศึกษาเพื่อเขารับการศึกษา 
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดานตาง ๆไดแก เกรดเฉลี่ยในระดับมัธยมปลาย รวมไป
ถึงทัศนคติความเขาใจเกี่ยวกับสาขาคหกรรมศาสตร 

2. คณะกรรมการประจำหลักสตูรไดจัดประชุม เรื่อง การเตรียมความพรอม

กอนเขาศึกษาเพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรูทั้งดานวิชาการคุณธรรม ความพรอมใน

การปรับตัวกับการเรียนในมหาวิทยาลัย และการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

ดังรายละเอียด 

1. แตงตั ้งอาจารยที่ปรึกษาเพื ่อชี ้แจงและใหคำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบ

ขอบังคับ กฏเกณฑ และแนวปฏิบัติตางๆ เพื ่อเปนที่พึ่งใหแกนักศึกษาในการ

แกปญหา ทั้งในดานการเรียนและปญหาสวนตัว (หลักฐาน คห.3.1-11) 

2. จัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมสำหรับการเรียนรูใหแกนักศึกษาช้ันปที่ 

1 ปการศึกษา 2564  ในหัวขอกิจกรรม “แนวทางการประกอบอาชีพใน

คห.3.1-11 คำสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภฏั 

พระนคร ท่ี 0793/2563 

เร่ือง แตงตัง้อาจารยท่ี

ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ  

รหัส 63 และใหอาจารยท่ี

ปรึกษาพบนักศึกษาภาค

ปกติ รหสั 59-63 ประจำป

การศึกษา 2563 

คห.3.1-12 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

คร้ังท่ี 4/2564  ระเบียบ

วาระท่ี 6.2 การจัดกิจกรรม

ปรับพ้ืนฐานเพ่ือเตรียม

ความพรอมกอนเรียนใหแก
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

สายคหกรรมศาสตร” เพื่อใหความรู ความเขาใจในศาสตรตางๆ ของคหกรรม-

ศาสตร รวมไปถึงแนวทางในการประกอบอาชีพในแตละศาสตรดวย โดยทางสาขา

ไดเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตรที่เกี่ยวของ จำนวน 2 ทาน ไดแก 

1. ดานอาหารและโภชนาการ (คุณไพศาล  กลิ ่นสอน) 2  .ดานศิลป ประดิษฐ 

(อาจารย ดร. สุภา จุฬคุปต) (หลักฐาน คห.3.1-12) 

3. ปรับความรูทางดานวิชาฟสิกสพื้นฐานในคหกรรมศาสตรใหแกนักศึกษา

ชั้นปที่ 2 โดยเชิญวิทยากร คือ อาจารย ดร.เจษฎา  ประทุมสิทธิ์ สาขาฟสิกส  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หลักฐาน คห.3.1-12) 

ผลจากการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมสำหรับการเรียนรูใหแกนักศึกษา

ช้ันปที่ 1 ปการศึกษา  2564 พบวา นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอสาขาคหกรรมศาสตร

สงผลใหจำนวนนักศึกษายังคงอยู หลังจากจบช้ันปมีจำนวนการลาออกที่นอยลง   

ผลจากการจัดกิจกรรมปรับความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและคหกรรม-

ศาสตรใหแกนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ประจำปการศึกษา 2564 พบวา  

- รายวิชาฟสิกส พบวา นักศึกษารหัส 63 ปการศึกษา  2564 สามารถสอบ

ผานรายวิชาฟสิกสทั่วไป โดยมีผลการเรียนดีขึ้น เมื่อเทียบกับนักศึกษารหัส 62   

(หลักฐาน คห.3.1-14)  

คณะกรรมการหลักสูตรจึงมีมติใหมีการจัดการอบรมเตรียมความพรอมกอน

เรียนในปการศึกษาตอไปดวย 

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร   

คห.3.1-13 หนังสือเชิญ

วิทยากร 

คห.3.1-14 ตารางสรุป

รายวิชาท่ีเปดสอนสาขา 

วิชาคหกรรมศาสตร 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

3.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 ระดับ สาขาคหกรรมศาสตรมีระบบ มีกลไก 

มีการนำระบบกลไกไปสู การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน  มีการประเมินกระบวนการ 

3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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มีการปรบัปรุง/พัฒนากระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

3.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 ระดับ สาขาคหกรรมศาสตรมีระบบ มีกลไก 

มีการนำระบบกลไกไปสู การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน  มีการประเมินกระบวนการ 

มีการปรบัปรุง/พัฒนากระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง  

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปรญิญาตรี                                                                                      

โดยการวิเคราะหตัวบงช้ีคือ ผลการเรียนของนักศึกษาและผลการลาออกของนักศึกษา

ช้ันปที่ 1 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร และหลักสูตรศลิปศาสตร-

บัณฑิต  มีระบบกลไกในการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนว

แกนักศึกษา โดย  

1. คณะกรรมการประจำหลักสูตรไดดำเนินการเสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษาเพื่อ

เสนอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาประจำกลุมใหกับนักศึกษา เพื่อใหคำปรึกษาวิชาการและ

แนะแนวใหกับนักศึกษา โดยมีชองทางการใหคำปรึกษาหลายชองทาง ไดแก การมาพบ

อาจารยที่ปรึกษาที่หองพักโดยตรง (บางคนที่สะดวกเขามา) ปรึกษาผาน กลุม LINE หรือ

โทรศัพท (เน่ืองจากสถานการณปจจุบันมีโรค Covid-19 แพรระบาด )     

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มชองทางในการติดตอระหวางอาจารย นักศึกษา รวมถึง

ศิษยเกา เพื่อใหนักศึกษาและศิษยเกา เขาถึงขอมูลที่ประชาสัมพันธและสามารถปรึกษา

อาจารยไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากที่ประชุมของกรรมการหลักสูตรประเมินรวมกันจาก

ผลการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวที่ผานมา และมีความเห็น

วา Line Facebook ฯลฯ เปนชองทางที่ทันสมัยและสามารถพูดคุย หรือฝากขอความ

ไดตลอดเวลา ทำใหอาจารยและศิษยมีความใกลชิดกันมากขึ้น เปนการเพิ่มโอกาสให

คห.3.2-1 ระบบกลไก

ในการควบคุมการ

ดูแลและใหคำปรึกษา

และแนะแนวแก

นักศึกษา 

คห.3.2-2 คำสัง่

แตงตัง้อาจารยท่ี

ปรึกษาหมูเรียนป

การศึกษา 2564 /

รายงานการประชุม

สาขาคร้ังท่ี 2/2565 

วันพุธท่ี 25พฤษภาคม 

2565 เวลา 10.00 น. 

ในรูปแบบ online 

คห.3.2-3 รายงาน

สรุปจำนวนนักศึกษา

ภาคปกติ   



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 36 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

นักศึกษาสามารถเขาถึงการใหคำปรึกษาไดงายและสะดวกข้ึน และในปการศึกษา 2564 

กำหนดใหมีการนัดพบนักศึกษาในการดูแลอยางนอยเดือนละครั้ง ในระหวางภาค

การศึกษาเพื่อติดตาม 

2. อาจารยทีป่รึกษาเปนผูทีผ่านการอบรมการเปนอาจารยทีป่รึกษาพรอมทั้ง

ไดรับคูมืออาจารยที่ปรึกษา (คห.3.2-1) 

3. มีการกำหนดบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาตามคำสั่งเรื่องแตงต้ัง

อาจารยทีป่รึกษา (คห.3.2-2) 

 
อาจารยที่ปรึกษา 

2561 2562 2563 2564 

Sec1 Sec 1 Sec.1 Sec 2 Sec1 

ผศ.อังคณา   

จารุพินทุโสภณ 

และอ.กานตณัฏฐา 

เนื่องหนุน 

 

ผศ.ศุทธวดี  

เววา 

 

ผศ.ดร.ชุติมา 

 สังคะหะ 

 

ผศ.ศรุดา  

นิติวรการ 

อ.ดร.โสรฌา  

เครือเมฆ  

อ.กานตณัฏฐา 

เนื่องหนุน 

 

 

4. คณะกรรมการประจำหลักสูตรทำหนาที่ ติดตามเรื ่องผลการเรียนแตละ

รายวิชา การลงทะเบียนเรียน พฤติกรรมและผลการเรียนในกลุมอาจารยผูสอนทาน

อื่นๆ รวมทั้งการใหคำปรึกษา 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการพิจารณาคุณสมบติัของอาจารยที่ปรกึษาใน

แตละช้ันปรวมทั้งควบคุมใหมีจำนวนนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาใหเปนไปตามเกณฑ

ที ่มหาวิทยาลัยกำหนด และไดเสนอชื ่ออาจารยที ่ปรึกษาไปยังฝายวิชาการ เพื่อให

ดำเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา จากนั้นอาจารยประจำหลักสูตร ไดมีการประชุม

เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อช้ีแจงใหกับอาจารยที่ปรึกษาแตละช้ันปทราบ ดังน้ี                                 

1. อาจารยที่ปรึกษาศึกษาคูมืออาจารยที่ปรึกษาฉบับปรับปรุงลาสุด เพื่อเปน

แนวทางในการปฏิบัติหนาที ่และใหคำปรึกษาดานการลงทะเบียนไดอยางถูกตอง 

(http://etcserv.pnru.ac.th/Offi/acade/ko-mout/62/tec/consult/1.pdf)  

2. กำหนดใหอาจารยที่ปรึกษามีการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 รวมถึง

แนะนำคูมือนักศึกษาประจำปการศึกษาใหแกนักศึกษาเพื่อประโยชนในการลงทะเบียน 

(http://etcserv.pnru.ac.th/Offi/acade/ko-mout/63/63.pdf) และใหอาจารยที่

ปรึกษาทุกรุนทำกิจกรรมหรือนัดพบ อยางนอยเทอมละ 2 ครั้ง โดยทุกครั้ง ใหทำการเช็ค

ช่ือนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมรวมทั้งบันทึกการใหคำปรึกษาของนักศึกษาทุกครั้ง 

3. อาจารยที ่ปรึกษา ตองติดตามผลการเรียนของนักศึกษา โดยสามารถ

ตรวจสอบไดจากระบบฐานขอมูลนักศึกษาของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

คห.3.2-4  คำสั่ง  

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาใหเกิด

คุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค 

และการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 

คห.3.2-5  คำสั่งปรับ

พ้ืนฐานเตรียมความ

พรอมกอนเรียน 

คห.3.2-6 คำสัง่

โครงการบริการ

วิชาการท่ีนำนักศึกษา

เขารวมกิจกรรม   

คห.3.2-7 รายงาน

การประชุมสาขาคร้ังท่ี 

1 /2565 วันจันทร ท่ี 

28 กุมภาพันธ 2565 

เวลา 09.00 น. ใน

รูปแบบ Online 

คห.3.2-8  คำสั่งฝก

ประสบการณ/                

รายงานการประชุม

สาขาคร้ังท่ี 7 /2564 

วันพฤหัสบดี ท่ี30 

กันยายน 2565 เวลา 

11.00 น. Online   

คห.3.2-9 เลม

รายงานสรุปผลการจัด

กิจกรรมสงเสริม

บัณฑิต 64/  รายงาน

การประชุมสาขาคร้ังท่ี 

1/2565 ในวันจันทรท่ี 

28 กุมภาพันธ 2565 

http://etcserv.pnru.ac.th/Offi/acade/ko-mout/62/tec/consult/1.pdf
http://etcserv.pnru.ac.th/Offi/acade/ko-mout/63/63.pdf
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

รวมทั้งตองมีการใหคำปรึกษาดานการลงทะเบียนใหกับนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาสำเร็จ

การศึกษาตรงตามเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ และเสี่ยงตอ

การพนสภาพการเปนนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาจะตองติดตามเปนพิเศษ 

         4. อาจารยที่ปรึกษาจะตองชวยเหลือปญหาดานอื่นๆ เชน การดำรงชีวิต การ

ขาดแคลนทุนทรัพยทางการศึกษาเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับนักศึกษา โดย

การกำหนดชองทางใหนักศึกษาสามารถติดตออาจารยที่ปรึกษาไดเชน โทรศพัทมือถือ 

โซเชียลมีเดีย (social media) เชน Facebook Line ปายประชาสัมพันธของสาขาฯ และ

ติดตอทางอีเมล เพื่อใหนักศึกษาที่ตองการความชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน หรือสามารถ

นัดหมายการเขาพบหรือปรึกษากับอาจารยไดสะดวกรวดเร็ว  โดยผลที่เกิดข้ึนอยางเปน

ประจักษ คือ การคงอยูของนักศึกษาช้ันปที่ 1 ในปการศึกษา 2564 เพิ่มข้ึนมากถึงรอย

ละ 96.43 เมื่อเทียบกับป 2563 (การคงอยูรอยละ 94.34) และ 2562 (การคงอยู

รอยละ 82.61) และ 2561 (การคงอยูรอยละ 76.47)  2560 (การคงอยูรอยละ 2.78) 

(คห.3.2-3) 

เวลา 09.00 น. ใน

รูปแบบ Online 

คห.3.2-10  ผลการ

ประเมินภาวะการมี

งานทำของบัณฑิต 

 

 

 

 

 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

คณะกรรมการประจำหลักสตูรและนักศึกษาไดรวมประชุมหารือในการเชิญผูเช่ียวชาญ

เฉพาะดานมาบรรยายพิเศษและจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ในโครงการตาง ๆ ในปการศึกษา 2564 มีการวางแผนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

ทั้งหมด 3 ระยะ ไดแก กอนเขาศึกษา ระหวางการศึกษา และหลังการสำเร็จการศึกษา 

โดยมีรายละเอียดแตละชวงดังน้ี  (คห.3.2-4) 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 

1. ระยะที่ 1 กอนเขาศึกษา เปนการเตรียมความพรอมนักเรียนที่กำลังจะกาวสูการ

เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร โดยเปนกระบวนการในการ

พัฒนานักศึกษาใหพรอมในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่อาจตองมีการปรับตัวทั้งการ

เรียนและการใชชีวิต ดังน้ัน อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาช้ันปที่ 1 จะรับหนาที่ในการ

ประสานและสำรวจความตองการของนักศึกษาในการปรับพื้นฐานในรายวิชาที่นักศึกษา

ตองการ โดยในปการศึกษา 2564 นักศึกษาช้ันปที่ 1 มีความตองการปรับพื้นฐานในวิชา

ภาษาอังกฤษ และทางสาขาวิชาไดดำเนินการติดตอวิทยากรที่มีความสามารถมาปรับ

พื้นฐานใหนักศึกษา สืบเน่ืองจากปการศึกษา 2563 โครงการพัฒนาบัณฑิตพึงประสงค 

ทำใหนักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี และ

ทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อเตรียมตัวเขาสูการประกอบอาชีพ โดยมีผลการดำเนินงาน

รวมกับคณะฯ ในกิจกรรมตาง ๆ โครงการเตรียมความพรอมดานวิชาการและวิชาชีพมุง

สูการผลิตบัณฑิต  
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

   จากการดำเนินงานระดับหลักสูตร ระบบ กลไก การดำเนินกิจกรรมดานการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีการเขารวม

กิจกรรม 100% เชน โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และกิจกรรมที่มุงพัฒนาและ

เตรียมความพรอมสำหรับการทำงาน จากการพูดคุย ประกอบการการประเมนิโครงการ

ตางๆ พบวา นักศึกษามีความสนใจกิจกรรมที่มีสวนรวมและเสนอแนะวาใหจัดอยาง

ตอเน่ืองทุกป (หลักฐาน คห.3.2-5)  ไดแก  

     1. กิจกรรมปรับพื้นฐานเตรียมความพรอมทางคหกรรมศาสตร ช้ันปที่ 1 

ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 17.00 ผานระบบออนไลน  

ผลการประเมินโดยรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.93, S.D. = 080) 

    2. กิจกรรมปรับพื้นฐานเตรียมความพรอมกอนเรียนรายวิชาฟสิกส ช้ันปที่ 2  

ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 17.00 ผานระบบออนไลน ผลการประเมนิ

โดยรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.90, S.D. = 0.80) 

  

2. ระยะท่ี 2 ระหวางการศึกษา มีกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาในทุกชั้นป ดังนี้     

   1. โครงการบริการวิชาการ โครงการสืบสานพระราชปณิธานฯ กิจกรรมการพฒันา

สูตรอาหารจากพืชทองถ่ินของเกาะเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   

   2. โครงการบริการวิชาการ โครงการศาสตรพระราชา กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ 

“การยอมผาดวยสีธรรมชาติจากสมุนไพร” 

   3. โครงการบริการวิชาการ โครงการสืบสานพระราชปฎิธานฯ กิจกรรมการยอมสีกก

จากพรรณไดในปาเขาพลวงและบริเวณวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน จังหวัดลพบุรี 

(หลักฐาน คห.3.2-6) 

   4. การจัดการเรียนการสอนใหเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การจัด

กิจกรรมสอนเพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูและทักษะไวใชในการประกอบอาชีพไดเชิญ

วิทยากรมาถายทอดความรูใหนักศึกษาในหัวขอตาง ๆ ดังตอไปน้ี (หลักฐาน คห.3.2-7) 

4.1 การอบรมในหัวขอ เรื่อง “การทำใหแหงในขนมไทย” ในวันที่ 19 สิงหาคม  

พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 17.30 น. ผานระบบออนไลน ผลการประเมินความพึงพอใจ

โดยรวม อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.50, S.D. = 0.69) 

4.2 การอบรมในหัวขอ เรื่อง“การทำเบเกอรี่ โดยไมใชเตาอบ” ในวันที่ 23  

สิงหาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น. ผานระบบออนไลน ผลการประเมิน

ความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D. = 0.57) 

4.3 การอบรมในหัวขอ เรื่อง “การทำพวงกุญแจดอกไม” ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 

2565 เวลา 8.30 –17.30 น. ผานระบบออนไลน ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม 

อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.51, S.D. = 0.72) 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

4.4 การอบรมในหัวขอ เรื่อง “การแกะสลักเปนดอกไมแบบตางๆ” ในวันที่ 4 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 – 17.30 น. ระบบออนไลน  ผลการประเมินความ

พึงพอใจโดยรวม โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.11, S.D. = 0.87) 

4.5 การอบรมในหัวขอ เรื่อง “การประกอบอาหารจากขาวและไข” ในวันที่ 9 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น.ระบบออนไลน ผลการประเมินความ

พึงพอใจโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.38, S.D. = 0.79) 

 

  3. ระยะท่ี 3 หลังจบศึกษา เปนกิจกรรมท่ีมุงหวังใหบัณฑิตมีโอกาสกลับมาถายทอด

ความรูแกนักศึกษาปจจุบันและเลาประสบการณท่ีไดพบ    

    1. ฝกประสบการณวิชาชีพในสถานที่ตางๆ (หลกัฐาน คห.3.2-8)    

ทุกกิจกรรมและโครงการที่ดำเนินการทำใหนักศึกษาเรียนเปนการเสริมสรางทักษะที่

จำเปนสำหรับการประกอบวิชาชีพในอนาคต การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในหลักสตูร 

คหกรรมศาสตรมีกลไกในการปรับปรุงรายวิชาใหทันสมัย โดยกำหนดใหมีการปรับปรุง

หลักสูตรทุกๆ 4 ป นอกจากนี ้ ระหวางการสอนยังมีการปรับปรุงยอยตามความ

เหมาะสมของรายวิชา โดยอาจารยที่รับผิดชอบรายวิชาที่เกี่ยวกับวิชาชีพในชั้นปที่ 3 

และช้ันปที่ 4 มีการปรับปรุงเน้ือหาตามความตองการของการจางงาน เพื่อใหนักศึกษา

ไดมีความรูและทักษะไวใชในการประกอบอาชีพไดเชิญวิทยากรมาถายทอดความรูให

นักศึกษาในหัวขอตางๆ (หลักฐาน คห.3.2-9)   

2. การอบรมในหัวขอ เรื่อง “ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ และการบริการอาหาร” 

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผานระบบออนไลน ผลการประเมิน

ความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.45, S.D. = 0.54) 

    3.  การอบรมในหัวขอ เรื่อง “การนำเสนออาหารเพื่อการคา” ในวันที่ 14 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผานระบบออนไลน ผลการประเมินความพงึพอใจ

โดยรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.82) 

4. การอบรมในหัวขอ เร ื ่อง “การตลาดสำหรับธุรกิจคหกรรม” ในวันที ่ 12 

กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผานระบบออนไลน โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ( X = 4.16, S.D. = 0.77) 

 

ซึ่งในการเตรียมสอนในแตละครั้ง อาจารยประจำวิชาจะมีการหาขอมูลจาก

ผลประเมินการฝกงาน ผลประเมินจากผูใชบัณฑิตที่เกี่ยวของกับรายวิชาเพื่อพัฒนา

นักศึกษาใหตรงกับความตองการของนายจาง 

  โดยสำรวจศึกษาสภาวะการทำงานจริง   

 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 41 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ลำดบั

ที ่

รายละเอียด จำนวน รอยละ 

1 จำนวนบัณฑิตท้ังหมด 39 100 

2 จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจ 38 97.44 

3 จำนวนบัณฑิตท่ีไดงานทำหลงัสำเร็จการศึกษา 

(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 
25 65.80 

4 จำนวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 12 26.67 

5 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำกอนเขาศึกษา 7 18.42 

6 จำนวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา - - 

7 จำนวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 

8 จำนวนบัณฑิตท่ีเกณฑทหาร - - 

9 จำนวนบัณฑิตท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจำ

อยูแลว 
- - 

  

  จากการเก็บขอมูลระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565 จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่

จบการศึกษาในปการศึกษา 2563 จำนวน  ทั้งสิ้น 39 คน ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 38 

คน คิดเปนรอยละ 97.44 ของผูจบการศึกษาทั้งหมด โดยแบงสถานภาพการทำงานเปน 

ไดงานทำหลังสำเร็จการศึกษา 25 คน คิดเปนรอยละ 65.80 และประกอบอาชีพอิสระ 

จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 18.42 (หลักฐาน คห.3.2-10) 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

มีกระบวนการที่ชัดเจน และนำผลการปรับแกไขจากปที่แลว ทำใหไดผลลัพธดีย่ิงขึ้น 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตัวบงชี้  

3.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ      หลักสูตรมีระบบกลไกการเริ่มจาก

การดูแลใหคำปรึกษาจากอาจารย  ท่ี

ปรึกษา ชวยเหลือแกปญหา มีการจัดทำ

แผนโครงการกิจกรรมสงเสริม พัฒนา

นักศึกษา โดยขอตั ้งงบประมาณและ

กำหนดอาจารยผูรับผิดชอบ ในแตละ

กิจกรรม การจัดกิจกรรมการพ ัฒนา

ความรูความสามารถใน รูปแบบตางๆ 

ท ั ้ งก ิจกรรมในห องเร ียนและนอก

หองเรียน มีกิจกรรม เสริมสรางความ

เป นพลเม ืองดีท ี ่ มีสำน ึกสาธารณะ 

กิจกรรมที ่พัฒนา ศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 และมีการการประเมิน

กิจกรรม นำมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรม 

     จากผลการประเมินโดยรวม ของ

การพ ัฒนาศ ักยภาพนักศ ึกษาเ พ่ือ

เสร ิมสร  า งพ ัฒนาการ เ ร ี ยนร ู  ใ น

ศตดวรรษที่ 21 จะเห็นไดวาหลักสตูร

สามารถสงเสริมพัฒนานักศึกษาเขารวม

การฝกอบรม ทั ้งนี ้สามารถพิจารณา

จากคะแนนความพึงพอใจนกัศึกษาที่มี

ตอการอบรม อยู ในระดับมาก และมี

แนวโนมเพิ่มขึ้น จากป 63 อบรมแลว

คาเฉลี่ย 4.50 อยูในระดับดีมาก สวนป 64 

คาเฉลี ่ย 4.24 อยู ในระดับดีมาก แต

คาเฉลี่ยนอยกวา เน่ืองจากเปนการอบรม

ผาน online แตคาดวา ป 65 ผลการ

ประเมินนาจะมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น และ

เพ่ือใหผลการประเมินออกมาใหไดดีท่ีสุด   

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 
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ตัวบงชี้  

3.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ      หลักสูตรมีระบบกลไกการเร่ิมจากการ

ดูแลใหคำปรึกษาจากอาจารยที ่ ปรึกษา 

ช วยเหลือแก ป ญหา ม ีการจ ัดทำแผน

โครงการกิจกรรมสงเสริม พัฒนานักศึกษา 

โดยขอตั้งงบประมาณและกำหนดอาจารย

ผ ู ร ับผิดชอบ ในแตละกิจกรรม การจัด

กิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถใน 

รูปแบบตางๆ ท้ังกิจกรรมในหองเรียนและ

นอกหองเรียน มีกิจกรรม เสริมสรางความ

เปนพลเมืองดีท่ีมีสำนึกสาธารณะ กิจกรรม

ท ี ่พ ัฒนา ศ ักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 และมีการการประเมินกิจกรรม นำมา

ปรับปรุงพัฒนากิจกรรม 

     จากผลการประเมินโดยรวม ของการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเสริมสราง

พัฒนาการเรียนรูในศตดวรรษที่ 21 จะ

เห็นไดวาหลักสูตรสามารถสงเสริมพัฒนา

นักศ ึกษาเข าร วมการฝ กอบรม ท ั ้ ง น้ี

สามารถพิจารณาจากคะแนนความพึง

พอใจนักศ ึกษาที ่มีตอการอบรม อยู ใน

ระดับมาก และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากป 

63 อบรมแลวคาเฉลี่ย 4.50 อยูในระดับดี

มาก สวนป 64 คาเฉลี่ย 4.24 อยูในระดับดี

มาก แตคาเฉล่ียนอยกวา เนื่องจากเปนการ

อบรมผาน online แตคาดวา ป 65 ผล

การประเมินนาจะมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น และ

เพ่ือใหผลการประเมินออกมาใหไดดีท่ีสุด   

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
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ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การคงอยู 

2. การสำเรจ็การศึกษา 

3. ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีการรายงานผลการดำเนินงาน 

 1 • มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเร่ือง 

 2 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

 3 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในบางเร่ือง 

 4 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 

 5 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 

• มีผลการดำเนินงานท่ีโดดเดน เทียบเคยีงกับหลักสตูรน้ันในสถาบันกลุมเดยีวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายวา

เปนผลการดำเนินงานท่ีโดดเดนอยางแทจริง 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การคงอยู 

ปการศึกษาที่รับเขา จำนวนที่รับเขา จำนวนที่คงอยู รอยละการคงอยู 

2560 72 2 2.78 

2561 34 26 76.47 

2562 46 38 82.61 

2563 53 50 94.34 

2564 28 27 96.43 

 
ปจจัยที่มีผลตอการคงอยูของนักศึกษา 
        จากกลไกการดำเนินงานการรับนักศึกษา การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ของ
หลักสูตรฯ และการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื ่องพบวา อัตราการคงอยูของ
นักศึกษามีอัตราลดลงโดยเฉพาะในระดับช้ันปที่สูงข้ึน ซึ่งสงผลมาจากอัตราการ Drop out 
ของนักศึกษาในปการศึกษา 2563 คณะกรรมการหลักสูตรไดสัมภาษณสาเหตุการ

คห.3.3-1 รายงาน

สรุปจำนวนนักศึกษา 

ภาคปกติ  
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ลาออกของนักศึกษาสวนมากมีปญหาในเรื่องความไมถนัดในบางรายวิชาที่เรียน มีผล
การศึกษาต่ำกวาเกณฑมาตรฐานที่กำหนด และนักศึกษามีปญหาดานการเงิน เปนตน  
       ดังนั้นในปการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ เห็นวาควรมีการปรับปรุงกระบวนการใน
การประชาสัมพันธรายละเอียดของหลกัสตูรทีเ่ปดสอนใหชัดเจนมากข้ึน เชน การแจงใน
รายวิชาทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนจุดออนของนักศึกษา รวมไปถึงการเริ่มจัดโครงการ
ปรับพื้นฐานความรูวิชาแกนใหแกนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตรเพื่อเตรียมความพรอม
และปูพื้นฐานทางการเรียนใหแกนักศึกษา รวมถึงการประชาสัมพันธขาวทุนการศกึษา
ใหแกนักศึกษาที่สนใจหรือขาดทุนทรัพยในการศึกษาเพื่อลดจำนวนของการ Drop out ลง  
ซึ่งจากกระบวนการสงผลให จำนวนการ  Drop out ของนักศึกษาช้ันปที่ 1 ยังคงมีอยู  
เนื่องจากเกิดปญหาจากสภาวการณโรคระบาด covid-19 ทำใหตองมกีารจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน ซึ่งสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษาบางคน  อันเนื่องมาจาก
ความไมพรอมในเรื่องของคาใชจาย วัสดุอุปกรณ เปนตน ทำใหยังคงมีนักศึกษาที่มีการ 
Drop out อยูบาง แตเมื่อเทียบแนวโนมจากเปอรเซน็ตการ Drop out ในปการศึกษาที่
ผานมา ก็จัดวาอัตราการคงอยูของนักศึกษามีแนวโนมที่ดีข้ึนมาก 

(คห.3.3-1) 

การสำเรจ็การศึกษา 

รหัส

นักศึกษา 

จำนวนที่

ลงทะเบียน 

จำนวนที่

ตกคาง 

จำนวนที่สำเร็จ

การศึกษา 

รอยละที่สำเร็จ

การศึกษา 

2559 71 1 43 60.56 

2560 72 2 39 54.17 

2561 34 3 23 67.65 
 

ปจจัยที่มผีลตอการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

           จากตารางขางตนจะเห็นวารอยละของอัตราการสำเร็จการศึกษาในป

การศึกษา 2564 ของนักศึกษามีอัตราที่เพิ่มขึ ้น เนื ่องมาจากหลักสูตรฯจึงไดมีการ

ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เพื ่อปรึกษาหารือในการแกปญหาการตกคางของ

นักศึกษา โดยใหมีแนวทางในการแกไข โดยมีการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อ

สรางเกณฑในการประเมนิ ขอบเขตรายวิชาการวิจัยทางคหกรรมศาสตร เพื่อใหมีเกณฑ

การใหคะแนนที่เหมือนกันทุกคนและทางสาขาไดมีการติดตามข้ันตอนการทำวิจัยทางค

หกรรมศาสตรจากอาจารยที่ปรึกษาวิจัยน้ัน ซึ่งผลลัพธที่ไดคือ นักศึกษาสามารถทำวิจัย

เสร็จทันตามกำหนดมากขึ้น แตยังไมจบการศึกษาเนื่องจากนักศึกษาเรียนไมครบตาม

หลักสูตร เพราะมีรายวิชาที่นักศึกษาถอนรายวิชา (Drop) หรือมีผลการเรยีนที่ยังไมผาน

ในบางรายวิชา ซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรไดติดตามอาจารยที่ปรึกษา เพื่อหาทางแกไข 

เชน การเปดหมูเรยีนพิเศษใหแกนักศึกษากลุมน้ี เปนตน (คห.3.3-2) 

คห. 3.3-2 รายงาน

การประชุม

คณะกรรมการ

สาขาวิชาคหกรรม-

ศาสตร คร้ังท่ี 6/2564 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 

ติดตามนักศึกษา

สาขาวิชาคหกรรม-

ศาสตร กรณีไมจบ

การศึกษา 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

ไดดำเนินการทำการเพิ ่มชองทางในการรองเรียนและใหขอเสนอแนะกับกรรมการ

ประจำหลักสูตร (จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาประจำปการศึกษา 2563)  

ไดแก การแจงอาจารยประจำหลักสูตรโดยตรง หรือผานการติดตามสอบถามจากการ

ดูแลใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา และชองทางการสื่อสารออนไลนตางๆ รวมถึง

การจัดทำกลองรับขอรองเรียน  และไดมีการเสนอแนะเพิ่มเติมวัสดุ ปรับปรุงหองเรียน

และหองปฏิบัติการผลจากการติดตามขอรองเรียนและรับฟงขอรองเรียนอยางใกลชิด

และปรับปรุงตามขอเสนอแนะ สงผลใหมีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่สูงขึ้น 

ดังตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาต้ังแต 

ป 2562-2564 เปนดังน้ี 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอ

หลักสูตรและการจัดการขอ

รองเรียนของนักศึกษา 

ระดับความพึงพอใจในปการศึกษาท่ีสำรวจ 

ระดับความ

พึงพอใจป

การศึกษา

2562 

ระดับความ

พึงพอใจป

การศึกษา

2563 

ระดับความ

พึงพอใจป

การศึกษา

2564 

1. มีการเปดโอกาสใหนักศึกษา

สามารถสงขอรองเรียนตางๆ ได 

เชน จัดตูรับคำรองเรียน การ

ประชุมเพ่ือรับฟงคำรองเรียนฯลฯ 

3.57 3.65 

 

3.66 

2. มีการชี้แจงเก่ียวกับคำรองเรียน

ของนักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษา

รับทราบ 

3.58 3.70 

 

3.72 

3. มีการดำเนินงานตามคำรองเรียน

ของนักศึกษาในกรณีท่ีสามารถ

ดำเนินการได 

3.58 3.72 

 

3.74 

4. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดง

ความคดิเห็นและชี้แจงเหตุผลท่ีมี

การรองเรียนเกิดขึ้น 

3.64 3.67 

 

3.70 

5. มีการตรวจสอบขอรองเรียนของ

นักศึกษาอยางตอเน่ืองและเปน

ปจจุบัน 

3.60 3.69 3.71 

เฉลีย่ 3.57 3.59 3.71 

คห. 3.3-3 แบบ

ประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาท่ีมีตอ

หลักสูตรและการ

รองเรียนของนักศึกษา 

สาขาวิชาคหกรรม-

ศาสตร คณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัราชภฏั

พระนคร ประจำป

การศึกษา 2564 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

(หลักฐาน คห. 3.3-3) 

         จากตารางจะเห็นไดวาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีตอหลักสูตรและการ

จัดการขอรองเรียนของนักศึกษา มีแนวโนมที่ดีข้ึนในทกุดาน 

 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

3.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ ไมไดตามเปาหมาย 3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

3.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ ไมไดตามเปาหมาย 3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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หมวดที่ 2 อาจารย 
 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย  

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2. ระบบการบรหิารอาจารย  

3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 49 

 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

       กระบวนการ 

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

มีระบบดำเนินการ คือ  

       1. คณะกรรมการประจำหลักสูตร รวมกันแตงตั้งและกำกับจำนวน และคุณสมบัติ

ของอาจารยประจำหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ดังน้ี 

        - จำนวนอาจารยประจำหลกัสตูร ไมนอยกวา 5 คน และเปนอาจารยประจำเกินกวา 

1 หลักสูตรไมได และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

        - คุณว ุฒ ิระด ับปริญญาโทหรือเท ียบเทา หร ือดำรงตำแหนงทางว ิชาการ 

ไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน อยางนอย 

2 คน 

        โดยกำหนดใหมีการทบทวนทุกปในการประชุมครั้งแรกของภาคการศึกษา และให

อาจารยประจำหลักสูตรที่ตองการลาออก ลาศึกษาตอ ลาเพื่อทำตำแหนงผลงานทางวิชาการ 

หรืออื่นๆ ที่สงผลใหจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรไมครบตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด 

แจงยังคณะกรรมการประจำหลักสูตรลวงหนาอยางนอย 1 ป เพื่อดำเนินการจัดหาและ

แตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรใหมใหอยูในระยะเวลาที่เปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

2. จากการดำเนินงานในขอ 1 กรณีที่มีอัตรากำลังไมเพียงพอทำใหตองรับ และ/หรือ

แตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรใหม ใหหลักสูตรนำมติที่ประชุม เสนอคณะ และมหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาซึ่งมีการดำเนินการ 2 ลักษณะ คือ  

          1) กรณีที่ตองรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรใหม ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการ 

เปดรับ และคัดเลือกอาจารยใหมตามระบบ  

 2) กรณีที่แตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรใหมเพียงอยางเดียว ใหหลักสูตร และคณะ

รวมกันพิจารณาเสนอชื ่อ ตรวจสอบคุณสมบัติ และสรุปผลการพิจารณาแตงตั ้งอาจารย

ประจำหลักสูตรใหม 

คห.4.1-1 แผน

อัตรากำลงัคน 

(อาจารย) ประจำ

หลักสูตรศิลป-

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร ระยะ 5 ป 

(2564-2568) 

คห.4.1-2 

รายงานการ

ประชุม 

คณะกรรมการ

ประจำ/บริหาร

หลักสูตรศิลป-

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร 

ครั้งที่ 4/2564  

คห.4.1-3 สรปุ

ภาระงานสอนของ

อาจารยประจำ

หลักสูตรฯ 

ประจำป

การศึกษา 2564 

คห.4.1-4

แผนพัฒนาตนเอง
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

3. เมื่อดำเนินการตามกระบวนการของขอ 2 เสรจ็สิ้น หลักสูตรเสนอแตงต้ังอาจารย

ประจำหลักสูตรเพิ่มเติม ผานคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อรายงานตอสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับทราบตอไป 

การดำเนินกระบวนการ 

      ทำการทบทวนแผนอัตรากำลังคน (อาจารย) ประจำหลักสูตรฯ ระยะ 5 ป (2564-

2568) (คห.4.1-1)  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม สอดคลองกับจำนวนและคุณสมบัติ

ของอาจารยประจำหลักสูตร ตลอดจนทำการสอบถามถึงแผนการลาออก ลาศึกษาตอ ลา

เพื่อทำตำแหนงผลงานทางวิชาการ หรืออื่นๆ ของอาจารยแตละทาน นำผลการทบทวนมา

จัดทำแผนอัตรากำลังและเสนอตอที่ประช ุมประจำปการศ ึกษา 2564 สาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร (คห.4.1-2)  โดยใหคณาจารยในหลักสูตรไดรวมกันพิจารณาและรับรอง 

ซึ ่งจากการทบทวนแผนอัตรากำลังคนฯ ระยะ 5 ป (2564-2568) และในปการศึกษา 

2564 น้ีพบวา   

1. ม ีการแตงตั ้งอาจารยประจำหลักสูตรใหม จำนวน 1 ทาน ไดแก อาจารย  

ดร.โสรฌา เครือเมฆ ทั้งนี้เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรจากวิทยาศาสตรบัณฑิต เปน

ศิลปศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีการแบงแขนงวิชาเปนกลุมอาหารและโภชนาการ และกลุมศิลปะ

ประดิษฐและงานสรางสรรค หลักสูตรจึงพิจารณาใหมีอาจารยประจำหลกัสูตรเพิ่มข้ึน โดย

หลักสูตร และคณะรวมกันพิจารณาเสนอชื ่อ และทำการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งพบวา 

อาจารย ดร.โสรฌา เครือเมฆ ซึ่งเดิมเปนอาจารยผูสอนของสาขาวิชาคหกรรมศาสตรอยูแลว 

มีประสบการณทางดานการสอน ที่ผานมามีสวนชวยในการบริหารหลักสูตร และมคุีณสมบัติ

เปนไปตามมาตรฐานที่ สกอ. กำหนดทั้งทางดานคุณวุฒิ และจบในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ

กับสาขาวิชาที่เปดสอน จึงสรุปผลและพิจารณาแตงตั้งให อาจารย ดร.โสรฌา เครือเมฆ 

เปนอาจารยประจำหลกัสตูร โดยผานกระบวนการและรายงานตอสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับทราบแลว ทั ้งนี ้ไดทำการปฐมนิเทศภายในเกี ่ยวกับหลักสูตรและ

มอบหมายภาระงานการบริหารหลักสูตรใหดูแลรับผิดชอบตอไป 

      2. อาจารยประจำหลกัสูตร เน่ืองจากมกีารปรบัปรุงหลกัสูตรจากวิทยาศาสตรบัณฑิต 

เปนศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรจึงพจิารณาใหมีอาจารยประจำหลักสูตรจำนวน 6 ทาน 

ซึ่งมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานที่ สกอ. กำหนดทัง้ทางดานคุณวุฒิ และจบในสาขาที่

ตรงหรือสัมพันธกบัสาขาวิชาที่เปดสอน โดยมกีารเพิ่มรายช่ืออาจารยประจำหลักสูตรเพิม่

จำนวน 1 ทาน ดังมีรายนามดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

ของอาจารยใน

หลักสูตร รอบป 

2564-2568 

คห.4.1-5

แผนพัฒนาตนเอง

ของอาจารยใน

หลักสูตร รอบป

การศึกษา 2654 

คห.4.1-6 

รายงานการ

ติดตามแผนการ

พัฒนาตนเอง 

ประจำป

การศึกษา 2564 
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ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 

ผศ.อังคณา จารุพินทุโสภณ ผศ.อังคณา จารุพินทุโสภณ ผศ.อังคณา จารุพินทุโสภณ 

ผศ.ศุทธวดี  เววา ผศ.ศุทธวดี  เววา ผศ.ศุทธวดี  เววา 

อ.กานตณัฎฐา  เน่ืองหนุน อ.กานตณัฎฐา  เน่ืองหนุน อ.กานตณัฎฐา  เน่ืองหนุน 

ผศ.ดร.ชุติมา  สังคะหะ ผศ.ดร.ชุติมา  สังคะหะ ผศ.ดร.ชุติมา  สังคะหะ 

ผศ.ศรุดา  นิติวรการ ผศ.ศรุดา  นิติวรการ ผศ.ศรุดา  นิติวรการ 

  อ.ดร.โสรฌา เครือเมฆ 

      3. ในปรอบปการศึกษานี้ อาจารยประจำหลักสูตรทุกทานไมมีแผนการลาออก 

ในสวนของการลาศึกษาตอ หรือลาเพื่อทำตำแหนงผลงานทางวิชาการนั ้น ไมมีการลา

ลักษณะดังกลาวเชนกัน แตทั้งน้ีจะมีการทบทวนแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษา

ตอ และการทำตำแหนงผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตรแตละทานในรอบ

ปตอๆ ไป 

การประเมินกระบวนการ  

       จากการทบทวนกระบวนการจะเห็นไดวาทางหลกัสูตรสามารถบรหิารใหมีอาจารย

ประจำหลักสูตรไดครบตลอดทั้งป มีการแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อสรางความเข็ม

แข็งใหกับการดำเนินงานของหลกัสูตรตอไป และทำใหสามารถดำเนินการประชุมหลักสูตร

ไดตามเกณฑประกันคุณภาพระดับหลักสูตรที่กำหนด ทัง้น้ีหลักสูตรไดวางแผนใชอาจารย

ประจำหลักสูตรกลุมเดิม ดำเนินการตอในปการศึกษา 2565 

      การปรับปรุงกระบวนการ  

      กระบวนการการรับและแตงตั ้งอาจารยประจำหลักสูตรที ่กำหนดสามารถทำให

หลักสูตรดำเนินการไดตามมาตรฐานที่กำหนด โดยไมพบปญหาในการดำเนินการ จึงใช

กระบวนการดำเนินงานดังกลาวตอไป 

 

การบริหารอาจารย 

       กระบวนการ 

       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีระบบดำเนินการ คือ 

       1. หลักสูตรฯ มีการวางแผนอัตรากำลังอาจารยของหลักสูตร ทั้งอาจารยประจำ

หลักสูตร และอาจารยผูสอน ดังน้ี 

           1.1 หลักสูตร และคณะ รวมกันวิเคราะหถึงการดำเนินงานหลักสูตรเกี ่ยวกับ

จุดเนนของหลักสูตร แผนการรับนักศึกษา ภาระงานสอน ความถนัด และความเช่ียวชาญ

ของอาจารยแตละทาน รวมถึงอัตราการคงอยู และการเกษียณอายุราชการของอาจารยใน

แตละป  
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

           1.2 จากผลการวิเคราะหในขอ 11 หลักสูตรนำมากำหนดเปนแผนอัตรากำลัง

ดานจำนวนของอาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยผูสอน ในรอบระยะเวลา 5 ป 

โดยกำหนดใหมีการทบทวนทุกป อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการณ 

          1.3 ในกรณีไมสามารถดำเนินการไดตามแผนอัตรากำลังที่กำหนด อันเนื่องจาก 

การลาออก การไมผานการประเมินการปฏิบัติงาน การลาเรียน หรืออื่นๆ ใหหลักสูตร

รวมกับคณะดำเนินการรับอาจารยทดแทนอัตรากำลังที่ขาดไปดังกลาว โดยอาจใชระบบ

การจางอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัย ในระหวางการดำเนินการรับอาจารยใหม เพื่อใหมี

ผลกระทบตอการดำเนินงานของหลักสูตร 

       2. หลักสูตรฯ มอบหมายภาระหนาที่ของอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อใหเหมาะสม

กับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ ดังน้ี  

          2.1 หลักสูตรประชุมเพื ่อมอบหมายภาระหนาที ่ของอาจารยประจำหลักสูตร  

โดยอางอิงตามองคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

          2.2 หลักสูตรประชุมเพื ่อจัดภาระงานดานการเรียนการสอน ใหเปนไปตาม

มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด และสงเสริมใหอาจารยดำเนินภาระงานดานอื่นๆ เชน 

การวิจัย การบริการวิชาการ เปนตน 

          2.3 ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน ปญหาและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา 

        

การดำเนินกระบวนการ 

       หลักสูตรฯ ไดทำการประชุมเพื่อ 1) ทบทวนแผนอัตรากำลังคน (อาจารย) ประจำ

หลักสูตรฯ ระยะ 5 ป (2564-2568) (คห.4.1-2) 2) มอบหมายภาระหนาที่ของอาจารย

ประจำหลักสูตรโดยอางอิงตามองคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร และ 3) จัดภาระงานดานการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานที่

มหาวิทยาลัยกำหนด  (คห.4.1-3)  

        ซึ่งปการศึกษา 2564 พบวา อัตรากำลังคนของหลักสูตรฯ น้ัน มีเพียงพอ ทั้งอาจารย

ประจำหลักสูตร และอาจารยผู สอน โดยมีอาจารยที่ดูแลและบริหารจัดการหลักสูตร

ทั้งหมด 6 คน และเนื่องจากแนวโนมการเขาศึกษาของนักศึกษาใหมมีแนวโนมลดลงมาก 

จึงยังไมมีผลกระทบกับจำนวนอาจารยในหลักสูตร นอกจากนี ้หลักสูตรไดมอบหมาย

ภาระหนาที่ของอาจารยประจำหลักสูตร และผูที่เกี่ยวของ เพื่อดูแลรับผิดชอบงานดาน

ตางๆ ของหลักสูตร ดังน้ี 
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ผูรับผิดชอบ ภาระหนาท่ี 

ผูชวยศาสตราจารยอังคณา  จารุพินทุโสภณ การกำกบัมาตรฐานหลักสูตร 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา  สังคะหะ คุณภาพบัณฑิต  

การประเมินผลการเรียนรู 

ของผูเรียน 

ผูชวยศาสตราจารยศุทธวดี  เววา การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 

ผลการดำเนินงานหลักสูตร 

อาจารยกานตณัฎฐา  เน่ืองหนุน การรบันักศึกษา และ 

ผลที่เกิดกบันักศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารยศรุดา นิติวรการ สาระรายวิชาในหลักสูตร  

การวางระบบผูสอน และ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย ดร.โสรฌา  เครือเมฆ คุณภาพอาจารย 

    

         ในดานภาระงานสอน เนื่องจากการเขาศึกษาของนักศึกษาใหมลดลง ทำใหภาระ

งานสอนของอาจารยลดลงจากเดิม หลักสูตรจึงไดทำการจดัภาระงานสอนใหกับอาจารยใน

หลักสูตรโดยพิจารณาจัดหรือสับเปลี่ยนผูสอนในรายวิชา รวมทั้งการจัดใหสอนในรายวิชา

เลือกเสรี เพื่อใหอาจารยแตละทานไดภาระงานครบตามจำนวนภาระงานสอนข้ันต่ำตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนดทุกคน และยังเปนไปตามความเชี่ยวชาญของผูสอนซึ ่งสอดคลอง

สัมพันธกับรายวิชาที่รับผิดชอบ (คห.4.1-3) 

       สวนภาระงานดานอื่นๆ หลักสูตรฯ ไดสนับสนุนใหอาจารยไดมีสวนรวมในการ

ดำเนินงานเกี ่ยวกับการวิจ ัย และการบริการวิชาการที ่ตอบสนองตอพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย โดยการแจงผานการประชุมประจำสาขาฯ ซึ่งคณาจารยมีภาระงานในสวนน้ี

ทุกทาน 

 

การประเมินกระบวนการ 

       จากการทบทวนกระบวนการจะเห็นไดวาหลักสูตรสามารถบริหารอาจารยใหมีความ

เหมาะสมกับการดำเนินงานในหลักสูตร ทั้งทางดานภาระงานที่เปนไปตามเกณฑที่กำหนด

ของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยหลักสูตรมีการติดตามการ

ดำเนินงานจากรายงานการดำเนินโครงการตางๆ การประชุมคณะกรรมการประจำ

หลักสูตร/สาขาวิชา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

การจ ัดหาคร ุภ ัณฑ และส ิ ่ งอำนวยความสะดวกในการจ ัดการ เร ียนการสอน  
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เปนตน ซึ่งพบวาอาจารยทุกทานปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายเปนไดเปนอยางดี  

ทั้งน้ีสามารถพิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอหลักสูตรในดานการ

บริหารอาจารยนี้ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับปที่ผานมา คือ 4.47 โดยพบวา 

ถึงแมคะแนนจะไมเพิ่มขึ้น แตหากพิจารณาในแตละรายการประเมินพบวา 2 รายการ 

มีคะแนนเพิ่มข้ึน ไดแก การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลัง ที่ไดมีการปรับกระบวนการ

โดยมีการทบทวนในทุกระยะ 5 ป และทุกรอบป ทำใหมีการดำเนินงานในสวนนีม้ีความ

ชัดเจน ไมสงผลใหเกิดปญหาตอการบริหารหลักสูตร เชนเดียวกับการกำหนดบทบาท

หนาที่ความรับผิดชอบ ที่มีการหารือและแบงหนาที ่ความรับผิดชอบอยางชัดเจนตาม

องคประกอบตางๆ ของการประกันคุณภาพ ทำใหการบริหารงานหลักสูตรดำเนินไปและ

เกิดความกาวหนาได ที่เหลืออีก 3 รายการ พบวา 1 รายการมีคะแนนเทาเดิม คือ การจัด

รายวิชาในหลักสูตร เน่ืองจากจัดตามความเหมาะสมและความเช่ียวชาญ ซึ่งคอนขางคงที่

ไมมีการปรับเปลี่ยนจึงอาจทำใหผลคะแนนอยูในระดับเทาเดิม ในขณะที่อีก 2 รายการ 

มีคะแนนลดลง ไดแก การมีสวนรวมในการดำเนินงานหลักสูตร ซึ่งอาจเน่ืองจากอยูในชวง

ของการปรับปรงุหลังสูตร การมีงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลยั ประกอบ

กับสถานการณโรคโควิด-19 ที่ทำใหมีการสื่อสาร นัดหมายที่อาจตกหลน จึงทำใหการ

ดำเนินงานในประเด็นดังกลาวพบปญหาและอุปสรรคอยูบาง และจำนวนภาระงานสอน 

ซึ่งในปที่ผานมา เน่ืองจากปญหาผูเรียนที่ลดลง ทำใหหมูเรียนลดลงทำใหมีอาจารยหลายทาน 

ที่มีภาระงานสอนไมถึงเกณฑที่กำหนดของทางมหาวิทยาลัย ทำใหหลักสูตรตองจัดสรร

รายวิชาเพื่อแกปญหาดังกลาว  

          อยางไรก็ตาม หลักสูตรไดแจงผลการประเมินนี้ใหที่ประชุมรับทราบเพื่อหารือถึง

แนวทางในการพัฒนาความพึงพอใจของคณาจารยที่มีตอหลักสูตรใหดีขึ้น โดยเฉพาะใน

รายการที่พบคาคะแนนที่ลดลง 

 

การบริหารอาจารย 2562 2563 2564 

1. การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลัง 4.67 4.67 4.83 

2. การกำหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 4.50 4.33 4.67 

3. การมีสวนรวมในการดำเนินงานหลักสูตร 4.83 4.67 4.50 

4. การจัดรายวิชาในหลักสูตร 4.00 4.17 4.17 

5. จำนวนภาระงานสอน 4.33 4.50 4.17 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.47 4.47 4.47 
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การปรับปรุงกระบวนการ  

      กระบวนการการบริหารอาจารยที่กำหนดสามารถทำใหหลักสูตรดำเนินการไดตาม

มาตรฐานที่กำหนด โดยพบปญหาในการดำเนินการบางเล็กนอยตามสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงหรือเกิดข้ึน ซึ่งก็ยังสามารถดำเนินงานตางๆ ไดอยางสำเร็จลุลวง จึงยังคงใช

กระบวนการดำเนินงานดังกลาวตอไป โดยมุงพัฒนาคาคะแนนความพึงพอใจในรายการทีม่ี

คะแนนลดลงใหเพิ่มขึ้น เชน ในดานการมีสวนรวมในการดำเนินงานหลักสูตร เนนย้ำให

ประธานสาขา และผูรับผิดชอบในแตละองคประกอบ มีการแจงขอมูล ขาวสาร ตลอดจน

การปรึกษาหารือ เพื่อใหอาจารยประจำหลักสูตรไดแสดงถึงการมีสวนรวมใหมากข้ึน และ

จำนวนภาระงานสอน ที่ควรตองทบทวนเกี่ยวกับรายวิชาตางๆ ที่ควรพิจารณาผูรับผิดชอบ

แบบรายคู หรือแบบทีมและหารือกอนเปดภาคเรียน เพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวมในการ

วางแผนจัดภาระงานสอนใหเหมาะสม 

 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

     กระบวนการ 

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีระบบดำเนินการสงเสริมและ

พัฒนาอาจารยใหไดรับการอบรมเพื่อใหมีความรูที่ทันสมัยในสาขาวิชาทั้งทางดานวิชาการ

และทักษะวิชาชีพ โดยดำเนินการดังน้ี 

1. อาจารยในหลักสูตรจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ในรอบปการศึกษา และรอบ 5 ป

ประกอบดวย 1) การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 2) การวิจัย และ 3) การพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการ ซึ่งกำหนดใหอาจารยทุกทานตองเขารับการพัฒนาตนเองดานใดดานหน่ึงหรอื

ทุกดานอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยสามารถขอรับเงินสนับสนุนไดจากทางคณะ (5,000 บาท

ตอคนตอป) ในกรณีที่มีคาใชจาย จากนั้นหลักสูตรจัดทำเปนรายงานสรุปแผนการพัฒนา

ตนเองของอาจารยในหลักสูตร ในรอบปการศึกษา และรอบระยะเวลา 5 ป 

2. อาจารยในหลักสูตรพัฒนาตนเองตามแผน  

3. หลักสูตรกำกับและติดตามผลการดำเนินการพฒันาตนเองของอาจารยในทุกรอบป

การศึกษาใหเปนไปตามแผนที่วางไว ทุก 6 เดือน หรือครึ่งปการศึกษา โดยกำหนดแนวทาง

ในการสงเสรมิใหอาจารยสามารถพัฒนาตนเอง ดวยการจัดการเวลาที่เอือ้ตอการพัฒนา

ตนเองทางดานคุณวุฒิ หรือทางดานตำแหนงทางวิชาการ เชน การจัดตารางสอน การ

พิจารณาการลาศึกษาตอ ลาเพื่อทำตำแหนง เปนตน 

4. สรปุผลการดำเนินงาน ปญหาและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ในการประชุม

หลักสูตรครั้งสุดทายกอนจบปการศึกษา 
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       การดำเนินกระบวนการ 

       จากที่ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดทำการปรับกระบวนการจากที่กำหนดให

หลักสูตรจัดทำแผนพัฒนาตนเองของอาจารย รอบ 5 ป ไดทำการเพิ ่มเติมการจัดทำ

แผนพัฒนาตนเองของอาจารยเฉพาะรายบุคคล และเฉพาะรอบปการศึกษา และใหมีการ

ติดตามผลการดำเนินงาน ผานการประชุมคณะกรรมการประจำ/บริหารหลกัสูตร เพื่อเปน

การกระตุนเตือนการดำเนินการตามแผน โดยใหมีการบันทึกในเอกสารแสดงรายละเอียด

ในการกำกับและติดตามผลเพื่อใหรับทราบถึงความกาวหนา ตลอดจนปญหาหรอือุปสรรค

ตางๆ ที่เกิดข้ึน โดยมอบหมายใหผูรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพอาจารย เปนผูกำกับ 

และติดตามการดำเนินงานตามแผนของอาจารยแตละทาน สงผลใหมีผลการดำเนินงานใน

เรื่องดังกลาวที่ดีข้ึน 

       ซึ่งผลการดำเนินการในปการศึกษา 2564 น้ี จากการที่หลักสูตรไดจัดทำแผนการ

พัฒนาตนเองของอาจารยในรอบรอบ 5 ป คือ 2564-2568 (คห.4.1-4) และแผนพัฒนา

ตนเองของอาจารยในรอบปการศึกษา 2564 (คห.4.1-5) หลังจากที่ทำการกำกับ ติดตาม

ผลการดำเนินการพัฒนาตนเองของอาจารย (คห.4.1-6) พบผลจากการดำเนินกระบวนการ

โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังน้ี 

       1. ดานการบริหารเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ พบวา  

           1.1 ผู ชวยศาสตราจารยศุทธวดี เววา ที ่กำลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอก

หลักสูตรไดปรึกษาหารือรวมกับอาจารย เพื่อพิจารณาจัดภาระงาน และตารางสอนให

เหมาะสม และสนับสนุนใหอาจารยไดมีเวลาในการดำเนินการศึกษาใหแลวเสรจ็น้ัน ขณะน้ี

ไดดำเนินการสอบปากเปลาข้ันสุดทายแลว อยูระหวางการตอบรับตีพิมพบทความวิจัย 

ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในป พ.ศ.2565  

           1.2 สำหรับอาจารยอีก 3 ทาน ไดแก 1) ผูชวยศาสตราจารยศรุดา  นิติวรการ 

ผูชวยศาสตราจารยอังคณา  จารุพินทุโสภณ ไมประสงคจะศึกษาตอ เนื่องจากตองการ

ดำเนินการพัฒนาผลงานเพื่อกำหนดตำแหนงทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย และ

2) อาจารยกานตณัฎฐา  เนื ่องหนุน ยังไมประสงคจะศึกษาตอ เนื ่องจากตองการ

ดำเนินการพัฒนาผลงานเพื่อกำหนดตำแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย 

       2. ดานการเขาสู ตำแหนงทางวิชาการ หลักสูตรไดดำเนินการติดตามผลการ

ดำเนินงานในการเขาสูตำแหนงทางวิชาการของอาจารยในหลักสูตร แบงเปน 

           2.1 การเขาสู ตำแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย จำนวน 4 ทาน  

คือ ผูชวยศาสตราจารยศรุดา  นิติวรการ ผูชวยศาสตราจารยศุทธวดี เววา ผูชวยศาสตราจารย

อังคณา จารุพินทุโสภณ และผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา สังคะหะ 

           2.2 การเขาสูตำแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จำนวน 2 ทาน 

ไดแก อาจารย ดร.โสรฌา  เครือเมฆ  และอาจารยกานตณัฎฐา  เน่ืองหนุน  
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                จากการติดตามผลพบวา 

2.2.1 การเขาสูตำแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยของอาจารยทั้ง 

4 ทานกำลังอยู ระหวางดำเนินการจัดทำเอกสารและผลงาน ไดแก งานวิจัย เปนตน                     

                2.2.2 การเขาสูตำแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยของอาจารยทัง้ 

2 ทาน ในสวนของอาจารย ดร.โสรฌา  เครือเมฆ นั้นไดดำเนินการยื่นขอรับการประเมิน

การพิจารณาตำแหนงผูชวยศาสตราจารยเรียบรอยแลวในเดือนกุมภาพันธ 2565 ขณะน้ี

อยูระหวางรอผลการพิจารณา  และอาจารยกานตณัฎฐา  เนื่องหนุน กำลังอยูระหวาง

ดำเนินการจัดทำเอกสารและผลงาน ไดแก งานวิจัย เพื่อเตรียมขอรับการประเมิน 

3. ดานการเขารับการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียน

การสอน การพัฒนาตนเองทางดานวิชาการ และวิชาชีพ ทั้งนี้การดำเนินงานปการศกึษา 

2564 พบวา อาจารยทุกทานตลอดจนเจาหนาที่ในหลักสูตรไดเขารับการพัฒนาตนเอง 

คิดเปนรอยละ 100 โดยพบวาในชวงครึ่งปแรก อาจารยทุกทานไดเขารับการอบรมพัฒนา

ตนเองอยางนอย 1 ครั้ง ตามเกณฑที่กำหนด (อยางนอย 1 ครั้งตอป) อยางไรก็ตามจาก

การติดตาม พบวา ในปน้ีคณาจารยไดมีการพัฒนาตนเองในการเขารวมกิจกรรมตางๆ มากข้ึน 

ทั้งนี้อาจเนื่องจากความสะดวกของการเขาอบรมที่เปนลักษณะออนไลน และมีคาใชจาย

นอย ทำใหพบวาอาจารยและเจาหนาที่แตละทานน้ันเขารับฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

ตางๆ มากข้ึนกวาปที่ผานมา โดยมีรายละเอียดตอไปน้ี 

ผูชวยศาสตราจารยศรุดา  นิติวรการ 

1) การอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 

2564 วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

2) การอบรม เรื่อง “การสรางความเขาใจและแนวทางในการพัฒนาหลกัสูตรระยะสั้น

อยางมีประสิทธิภาพ” ในวันพฤหัสบดีที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา  สังคะหะ 

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดทุนวิจัย" ในวัน

พฤหัสบดีที่ 1 ถึงวันศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2564 ผานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

โครงการวิจัยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจัยชุมชนแบบชุมชนมีสวนรวม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

2) การอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 

2564 วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

3) การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาการ

และจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 2 ในวันจันทรที่ 25 เมษายน พ.ศ. 

2565 ผานระบบออนไลน 
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4) การอบรม เรื่อง “การสรางความเขาใจและแนวทางในการพัฒนาหลกัสูตรระยะสั้น

อยางมีประสิทธิภาพ” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) 

ผูชวยศาสตราจารยอังคณา  จารุพินทุโสภณ 

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลกัจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ปที่ 6” (เทคนิคการเปนผู

ประเมินโครการวิจยั : มิติดานวิชาการและดานจริยธรรม) ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 

เวลา 8.00-16.00 น. ผานระบบออนไลน Zoom Meeting 

2) ประชุมและอบรม เรื่อง “การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูทีม่ีประสิทธิภาพ”  

ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.30-16.30 น. ผานระบบออนไลน 

3) ประชุมและอบรม เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสราง

ความเปนพลเมืองในยุค COVID-19” ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.30-16.30 น. 

ผานระบบออนไลน 

4) การอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 

2564 วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

5) การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาการ

และจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 2 ในวันจันทรที่ 25 เมษายน พ.ศ. 

2565 ผานระบบออนไลน 

6) การอบรม “การเรียนการสอนแบบออนไลนภายใตสถานการณแพรระบาดของไวรัส 

COVID-19 : แนวคิดและการประยุกตในจัดการเรียนการสอน” ในวันที่ 11 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2565 จัดโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (แบบ

ออนไลน) 

7) การอบรม เรื่อง “การสรางความเขาใจและแนวทางในการพัฒนาหลกัสูตรระยะสั้น

อยางมีประสิทธิภาพ” ในวันพฤหัสบดีที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครผานสื่ออเิลก็ทรอนิกส (ออนไลน) 

ผูชวยศาสตราจารยศุทธวดี  เววา 

1) การอบรมการจัดการสอบออนไลนดวยระบบ  PNRU MOOC รุน 1 ในวันที่ 22 กันยายน 

พ.ศ. 2564 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผานระบบออนไลน 

2) การอบรมหลกัสตูรการพฒันาศักยภาพความเปนโคชเกี่ยวกบัวิศวกรสงัคม ในวันที่ 1 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผานระบบออนไลน 

3) การอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 

2564 วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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4) การอบรม เรื่อง “การสรางความเขาใจและแนวทางในการพัฒนาหลกัสูตรระยะสั้น

อยางมีประสิทธิภาพ” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครผานสื่ออเิลก็ทรอนิกส (ออนไลน) 

อาจารยกานตณัฏฐา  เนื่องหนุน 

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนขอเสนอโครงการวิจยัใหไดทุนวิจัย" ในวันพฤหัสบดี

ที่ 1 ถึงวันศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2564 ผานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

โครงการวิจัยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจัยชุมชนแบบชุมชนมีสวนรวม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

2) การอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 

2564 วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

3) การอบรม “การเรียนการสอนแบบออนไลนภายใตสถานการณแพรระบาดของไวรัส 

COVID-19 : แนวคิดและการประยุกตในจัดการเรียนการสอน” ในวันที่ 11 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2565 จัดโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (แบบ

ออนไลน) 

4) การอบรม เรื่อง “การสรางความเขาใจและแนวทางในการพัฒนาหลกัสูตรระยะสั้น

อยางมีประสิทธิภาพ” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครผานสื่ออเิลก็ทรอนิกส (ออนไลน) 

อาจารย ดร.โสรฌา  เครือเมฆ 

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนขอเสนอโครงการวิจยัใหไดทุนวิจยั" วันพฤหสับดีที่ 1 

ถึงวันศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2564 ผานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โครงการวิจัยการ

พัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจยัชุมชนแบบชุมชนมสีวนรวม มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

2) การเสวนา เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 และ

รองรับโรคติดตออุบัติใหมเพื่อตอบโจทยการใชประโยชน วันเสารที่ 24 กรกฎาคม 2564 

ผาน Facebook Live จัดโดย สำนักงานการวิจัยแหงชาติ 

3) การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนการสอนดานคหกรรมศาสตร เรือ่ง การ

เรียนการสอนคหกรรมศาสตรในยุค New Normal วันเสารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผาน 

Facebook Live จดัโดย สมาคมคหเศรษฐศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ 

4) การอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 

2564 วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

5) การอบรม “การเรียนการสอนแบบออนไลนภายใตสถานการณแพรระบาดของไวรัส 

COVID-19: แนวคิดและการประยุกตในจัดการเรียนการสอน” 

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จัดโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร (แบบออนไลน) 
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6) การอบรม เรื่อง “การสรางความเขาใจและแนวทางในการพัฒนาหลกัสูตรระยะสั้น

อยางมีประสิทธิภาพ” ในวันพฤหสับดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครผานสื่ออเิลก็ทรอนิกส (ออนไลน) 

 

เจาหนาท่ี : นางสาวฝนทิพย หอมร่ืน 

1) การอบรมออนไลน หลักสูตร “จิตบริการและการทำงานเปนทมี” รุนที่ 1 ในวันที่ 4 

เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ผาน ZOOM 

 

       4.  ดานการวิจัยและหรือการบริการวิชาการ ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรไดมกีาร

ติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยและหรือการบริการวิชาการ เพื่อเปนการกระตุน

เตือนการดำเนินการตามแผนของอาจารยแตละทาน ซึ่งชวยผลักดันใหอาจารยในหลักสูตร

มีการดำเนินการวิจัยและหรือการบริการวิชาการทุกคน (คห.4.1-6) 

 

       การประเมินกระบวนการ 

       จากการทบทวนกระบวนซึ่งไดทำการปรับปรุงแผนการดำเนินงานมาตั้งแตป 2562

โดยใหมีการติดตามผลแผนการพัฒนาตนเอง ผานการประชุมคณะกรรมการประจำ/

บริหารหลักสูตร จากทุกรอบป เปนทุกๆ 6 เดือน   หรือครึ่งปการศึกษานั้น จะเห็นไดวา

หลักสูตรสามารถสงเสริมพัฒนาอาจารยไดดีขึ้น โดยอาจารยมีการเขารวมการฝกอบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองทางดาน

วิชาการ และวิชาชีพ ครบทุกคน และพบวา อาจารยมีการดำเนินการวิจัยเพิ่มขึ้น ซึ่งเปน

การเตรียมการสูการนำไปใชขอตำแหนงผลงานทางวิชาการตอไป ทั้งนี้สามารถพิจารณา

จากคะแนนความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอหลักสูตรในระดับมาก และมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 

 

ดานการสงเสริมพัฒนาอาจารย 2562 2563 2564 

1. การสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน 4.00 4.00 4.00 

2. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศ 4.83 4.67 4.67 

3. การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  4.50 4.67 4.83 

4. การสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการ/

การศึกษาตอ 

4.50 4.67 4.67 

5. การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการ 4.17 4.17 4.17 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.40 4.43 4.47 
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การปรับปรุงกระบวนการ  

      กระบวนการการบริหารอาจารยที่กำหนดสามารถทำใหหลักสูตรดำเนินการไดตาม

มาตรฐานที่กำหนด และมีแนวโนมของผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น จึงเห็นควรใชแนวทาง 

การดำเนินกระบวนการดังกลาวตอไป ทั้งนี้ควรมีการกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนา

อาจารยทางดานวิชาชีพใหเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดในแผนพัฒนาตนเองในแตละรอบป 

อยางนอย 1 เรื่อง/การอบรม เพื่อใหเกิดการพัฒนาความรูและทักษะที่ครอบคลุมมาก

ย่ิงข้ึน 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

หลักสูตรมีระบบ นำระบบไปสูการปฏิบัติ มีการประเมินกระบวนการ ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ

ประเมิน และมีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ หลักสูตรมีระบบ นำระบบไปสูการ

ปฏิบัติ มีการประเมินกระบวนการ และ

มีผลการดำเนินงานที่ดี 

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

4.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ หลักสูตรมีระบบ นำระบบไปสูการ

ปฏิบัติ มีการประเมินกระบวนการ และ

มีผลการดำเนินงานที่ดี 

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนำเขา 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ 20 ข้ึนไป เทากับ 5 คะแนน 

 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

 

 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได =  

 

 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 

ลำดับท่ี อาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 

 อาจารยวุฒิปริญญาตรี  

2,3,4,5 อาจารยวุฒิปริญญาโท 4 

1,6 อาจารยวุฒิปริญญาเอก 2 

รวมจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 6 
 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  =  33.33 

คะแนนที่ได =      …33.33……  ×  5  =  8.33 คะแนน = 5 คะแนน 

      20 

คห 4.2-1 มคอ.2 

หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร หลักสูตร

ปรับปรงุ พุทธศักราช 

2564 

 

 

 

 

 

 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก X 5 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 
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รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีด่ำรงตำแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 

0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ 60 ข้ึนไป เทากับ 5 คะแนน 

 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได =  

 

 
 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

ลำดับท่ี อาจารยตามตำแหนงทางวิชาการ จำนวน 

 ศาสตราจารย  

 รองศาสตราจารย  

2,3,4,6 ผูชวยศาสตราจารย 4 

1,5 อาจารยที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ 2 

รวมจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 6 
 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ  =  66.66 

คะแนนที่ได =   …66.66……  ×  5  = 5.55 คะแนน = 5 คะแนน 

             60 

คห 4.2-1 มคอ.2 

หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร หลักสูตร

ปรับปรงุ พุทธศักราช 

2564 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ X 5 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ 20 ข้ึนไป เทากับ 5 คะแนน 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณคารอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร ตามสูตร 
 

 
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5   

 

คะแนนที่ได =   

 

 

 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

ประเภทผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร น้ำหนัก จำนวน 
ผลรวมถวง

น้ำหนัก 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ  

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 1 0.20 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.40 1 0.40 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติที ่ไดต ีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับ

นานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ.  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 

0.60 3 1.8 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที ่ต ีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  

0.80   

 

รอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตร 
X 5 

รอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตรที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตำแหนงทางวิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนง
ทางวิชาการแลว ไดแก 
  1) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
  2) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 
  3) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  4) ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
  5) กรณีศึกษา 

  6) ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 

  7) ซอฟตแวร 

  8) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

 

1.00   

ประเภทผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร น้ำหนัก จำนวน 
ผลรวมถวง

น้ำหนัก 

- งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส Online  

0.20   

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40   

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 0.60   

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80   

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   

จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด (คน) 6 

จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด (ช้ิน) 5 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 2.4 
 

รอยละของรอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ =  40 

คะแนนที่ได = …40…  ×  5  =  10 คะแนน = 5 คะแนน 

      20 
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รายการหลักฐานผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสตูร 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 

น้ำหนัก 

คห 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการทีป่รากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

โสรฌา เครือเมฆ อะเค้ือ กลุประสูติดิลก และรจุิราภา งามสระคู. (2564). การปรบัตัวของ 

          ประชาชนวิถีใหมในสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19. วารสารวิจัยราชภัฏ 

          พระนคร สาขามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร. 16(2), 87-103. 

0.6 

คห 4.2-3  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการทีป่รากฏ

ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

โสรฌา เครือเมฆ และ ชุติมา สังคะหะ.  (2564).  การพฒันาผลิตภัณฑชุมชนจากเครื่องจักสานไมไผ 

         ตกแตงผาขาวมา สูพาณิชย ชุมชนวัฒนธรรมไทยเวียงคีรีวัน จังหวัดนครนายก.      

         วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน.  8(2), 49-63. 

0.6 

คห 4.2-4  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการทีป่รากฏ

ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

รุจริาภา งามสระคู อะเค้ือ กลุประสูติดิลก โสรฌา เครือเมฆ และ ยงยุทธ ขำคง. (2564).  

          การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธเพลงรณรงคเพือ่สรางความมั่นใจของชุมชนวิถีใหม  

          ในสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนนทบุร.ี วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย 

          ราชภัฏพระนคร. 10(1), 300-312. 

0.6 

คห 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

อะเค้ือ กุลประสูติดิลก โสรฌา เครือเมฆ ศรุดา นิติวรการ และประภาภรณ ประเสริฐสม. (2565). 

         คุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูสูงอายุกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานของชุมชนรมิคลอง 

         ลาดพราว กรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลย ี

         และนวัตกรรม คร้ังท่ี 8 วันท่ี 18 มีนาคม 2565, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 

         จังหวัดมหาสารคาม, หนา 439–446. 

0.2 

คห 4.2-6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Suchaiya, V.,  Choochouy, N., Chokboribal, J., Khammee, T., Nueangnun, K., &  

         Jaroennon, P. (2022).  Effects of Reaction Time on Degree of Substitution, Yield  

         and Morphology of Carboxymethyl Cellulose from Banana Peel.  Journal of  

         Physics: Conference series, 2175 (2022) 012033  

         doi:10.1088/1742-6596/2175/1/012033. 

0.4 
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สรุปคะแนนคณุภาพอาจารย 

ลำดับท่ี ประเด็น คะแนน 

1 รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 5 

2 รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 5 

3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 5 

คะแนนคุณภาพอาจารยเฉลี่ยท้ัง 3 ประเด็น 5 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 คะแนน คุณวุฒิและตำแหนงทางวิชาการของ

อาจารยในหลักสูตรนั ้นอยู ในเกณฑที่

กำหนด มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน และ

กำลังดำเนินการพัฒนาเพื่อใหสัดสวนที่

เพิ่มมากข้ึน สวนผลงานทางวิขาการน้ัน

เมื่อเทียบกับจำนวนอาจารยนั้น พบวา 

มีการเผยแพรผลงานทางวิชาการมากข้ึน

กวาปที่ผานมา และยังมีงานวิจัยที่อยูใน

ระหวางการดำเน ินงาน และอย ู  ใน

ระหวางดำเนินการเพื่อตีพิมพ ซึ่งคาดวา

จะทำการเผยแพรในปตอไปมากข้ึน 

5 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 68 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

4.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

5 คะแนน คุณวุฒิและตำแหนงทางวิชาการของ

อาจารยในหลักสูตรนั ้นอยู ในเกณฑที่

กำหนด มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน และ

กำลังดำเนินการพัฒนาเพื่อใหสัดสวนที่

เพิ่มมากข้ึน สวนผลงานทางวิขาการน้ัน

เมื่อเทียบกับจำนวนอาจารยนั้น พบวา 

มีการเผยแพรผลงานทางวิชาการมากข้ึน

กวาปที่ผานมา และยังมีงานวิจัยที่อยูใน

ระหวางการดำเน ินงาน และอย ู  ใน

ระหวางดำเนินการเพื่อตีพิมพ ซึ่งคาดวา

จะทำการเผยแพรในปตอไปมากข้ึน 

5 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การคงอยูของอาจารย 

2. ความพึงพอใจของอาจารย 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีการรายงานผลการดำเนินงาน 

 1 • มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเร่ือง 

 2 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

 3 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในบางเร่ือง 

 4 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 

 5 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีผลการดำเนินงานท่ีโดดเดน เทียบเคยีงกับหลักสตูรน้ันในสถาบันกลุมเดยีวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายวา

เปนผลการดำเนินงานท่ีโดดเดนอยางแทจริง 

 

 

ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

การคงอยูของอาจารย 

     จากขอมูลจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่คงอยูในรอบ 3 ปการศึกษา ต้ังแตป

การศึกษา 2562-2564 พบวาอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลกัสูตรเปนดังน้ี  

จำนวน 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 

1 อาจารยองัคณา  

จารุพินทุโสภณ 

อาจารยองัคณา  

จารุพินทุโสภณ 

ผศ.อังคณา  

จารุพินทุโสภณ 

2 ผศ.ศุทธวดี เววา ผศ.ศุทธวดี เววา ผศ.ศุทธวดี เววา 

3 อ.กานตณัฏฐา  

เน่ืองหนุน 

อ.กานตณัฏฐา  

เน่ืองหนุน 

อ.กานตณัฏฐา  

เน่ืองหนุน 

4 อ.ดร.ชุติมา สงัคหะ อ.ดร.ชุติมา สงัคหะ ผศ.ดร.ชุติมา สงัคหะ 

5 ผศ.ศรุดา นิติวรการ ผศ.ศรุดา นิติวรการ ผศ.ศรุดา นิติวรการ 

6   อ.ดร.โสรฌา  เครือเมฆ 

รอยละ 100 100 100 

      

     ในรอบปการศึกษา 2564 พบวา มีรายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรเพิ่ม 1 ทาน ทั้งน้ี

อัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตรอีก 5 ทาน ยังคงเปนรายช่ือเดิม ทำใหหลักสูตร

มีการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตรและมีจำนวนครบตามเกณฑมาตรฐานการประกัน

คุณภาพที่กำหนดข้ันต่ำ คือ 5 คน ซึ่งเทากับรอยละ 100 

 

ความพึงพอใจของอาจารย 

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ทำการสำรวจความพึงพอใจของ

อาจารยประจำหลักสูตรในสาขาวิชาคหกรรมศาสตรที ่มีตอหลักสูตรปการศึกษา 2564 

พบวา โดยรวมอาจารยมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.26  

มีรายละเอียด ดังน้ี 

คห.4.3 

รายงานผลการ

ประเมินความ

พึงพอใจของ

อาจารยทีม่ีตอ

หลักสูตร  

ปการศึกษา 

2564 
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ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

 

รายดาน X  ระดับความ 

  พึงพอใจ 

ดานการบรหิารและสงเสริมพฒันาอาจารย 4.47 มาก 

ดานการบรหิารจัดการหลักสูตร 4.29 มาก 

ดานการจัดการเรียนการสอน 4.33 มาก 

ดานการใหคำปรึกษาและการกำกับดูแลนักศึกษา 4.83 มากที่สุด 

ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3.37 ปานกลาง 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.26 มาก 

         

          จากตาราง พบวา อาจารยมีความพึงพอใจตอหลักสตูรโดยรวมในระดับมาก และ

พบวา ในรอบ 3 ปการศึกษา ไดแก 2562 – 2564 ผลการประเมนิคะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจของอาจารยที่มีตอหลกัสูตรสงูข้ึน ดังน้ี 

 

รายดาน X  X  X  
 2562 2563 2564 

ดานการบรหิารและสงเสริมพฒันาอาจารย 4.43 4.45 4.47 

ดานการบรหิารจัดการหลักสูตร 4.26 4.29 4.29 

ดานการจัดการเรียนการสอน 4.15 4.33 4.33 

ดานการใหคำปรึกษาและกำกับดูแลนักศึกษา 4.56 4.78 4.83 

ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3.17 3.17 3.37 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.15 4.23 4.26 

          

           จากตารางแสดงถึงคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอหลักสูตรโดยรวม

ต้ังแตป 2562 ถึงป 2564 ที่มีแนวโนมที่ดีข้ึน  โดยในป 2564 มีคะแนนเพิ่มข้ึนจากป 2563 

เล็กนอย คือ 0.03 คะแนน อันเปนผลมาจากการที่หลักสูตรไดทำการปรับปรุงกระบวนการ

ตั ้งแตป 2561 โดยใหมีการนำเสนอผลความพึงพอใจตอคณะกรรมการหลักสูตรและ

สาขาวิชาเพื่อนำขอมูลมาทำการอภิปรายในรายการประเมินแตละรายการ เพื่อหาแนวทาง

ในการพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรไดนำเสนอผลการประเมินความพึง

พอใจของอาจารยที่มีตอหลักสูตรในป 2563 ตอคณะกรรมการ (คห.4.1-2 และ คห.4.3) 

โดยเห็นวา หลักสูตรสามารถพัฒนาคาคะแนนความพึงพอใจใหสูงข้ึนไดในป 2564 ซึ่งพบวา 
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ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

ดานการบริหารสงเสริมและพัฒนาอาจารย ควรพัฒนาผลงานทางวิชาการใหเพิ่มข้ึน ซึ่งในป 

2564 นี้ ไดมีผลงานทางวิชาการเผยแพรเพิ่มขึ้นอันเปนผลมาจากภาระงานทางดานการ

บริการวิชาการและงานวิจัย ทำใหมีคาคะแนนเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีในดานการใหคำปรึกษา 

และการกำกับดูแลนักศึกษา และดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู พบวามีคาคะแนนเพิ ่มข้ึน

เชนกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากหลักสูตรมีการดำเนินงานที่ชัดเจน และสื่อสารกันใหรับทราบขอมูลอยู

เสมอ โดยมีการหารือและนำเขาสูที่ประชุมบอยครั้ง ในดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู หลักสูตร

ก็ไดรับงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร หองปฏิบัติการ และครุภัณฑตางๆ เพิ่มข้ึน สวนอีก 

2 ดาน ถึงแมคะแนนจะไมเพิ่ม แตก็ไมไดลดลง เน่ืองจากเปนเพราะการดำเนินงานทีค่อนขาง

คงที่ และไมมีผลกระทบกับการดำเนินงานในภาพรวม จึงทำใหไดคะแนนเทาเดิม ซึ่งจะทำ

การรายงานในที่ประชุมเพื่อทำการพัฒนาการดำเนินงานในดานดังกลาวเพื่อใหเกิดความพึง

พอใจที่มากขึ้นในปตอๆ ไป โดยยังคงใหอาจารยทุกทานเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ดำเนินกิจกรรมตางๆ จากนั ้นจึงใหผู ร ับผิดชอบตามภาระหนาที ่ได ร ับมอบหมายไป

ดำเนินงานตอ เพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวมในการดำเนินงานของหลักสูตรในทุกๆ ดาน 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

มีผลการดำเนินงานเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด (การคงอยูของอาจารย) และมีแนวโนมผลการดำเนินงานใน

ภาพรวมที่ดีข้ึน (ความพึงพอใจของอาจารย) 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ มีผลการดำเนินงานเปนไปตามมาตรฐาน

ที่กำหนด (การคงอยูของอาจารย รอยละ 

100) และมีแนวโนมผลการดำเนินงาน

โดยพิจารณาจากผลประเมินความพึง

พอใจของอาจารยที ่มีต อหลักส ูตรใน

ภาพรวมมีคาคะแนนเพิ่มข้ึน 

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

4.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ มีผลการดำเนินงานเปนไปตามมาตรฐาน

ที่กำหนด (การคงอยูของอาจารย รอยละ 

100) และมีแนวโนมผลการดำเนินงาน

โดยพิจารณาจากผลประเมินความพึง

พอใจของอาจารยที ่มีต อหลักส ูตรใน

ภาพรวมมีคาคะแนนเพิ่มข้ึน 

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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หมวดที่ 4  ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสตูรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาค/ปการศึกษา 
รหัส ชื่อ วิชา ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ไมผาน

(U) 

ผาน 

(P,S) 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผาน 

0010101 

ภาษาไทยเพ่ือการ

ส่ือสาร 

1/2563 1 1 16 14 2 0 0 0 0 0 0 0 38 38 

0010201 

ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารใน

ชีวิตประจำวัน 

1/2563 4 9 14 11 12 1 0 0 0 0 0 0 51 51 

0020101 การ

พัฒนาตนและอัต

ลักษณคนพระนคร 

1/2563 10 12 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 26 26 

0020102 คุณคา

แหงความงาม

คุณธรรมและ

ความสุข 

1/2563 1 9 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 

0020104 

กฎหมายใน

ชีวิตประจำวัน 

1/2563 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

0030101 ฉลาดคิด

ทางวทิยาศาสตร 

1/2563 29 19 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52 

0040101 การ

ตระหนักรูและ

ปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลง 

1/2563 11 14 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 39 39 

0050101 การออก

กำลังกายเพ่ือ

สุขภาพ 

1/2563 37 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 

4011102 ฟสิกส

ทั่วไป 

1/2563 1 0 8 10 2 6 12 0 0 0 0 0 39 39 

4011103 

ปฏิบัติการฟสิกส

ทั่วไป 

1/2563 3 2 10 11 10 1 2 0 0 0 0 0 39 39 

4021705 เคมี

ประยุกตในคหกรรม

ศาสตร 

1/2563 0 4 10 20 14 3 1 0 0 0 0 0 52 52 

4021706 

ปฏิบัติการเคมี

ประยุกตในคหกรรม

ศาสตร 

1/2563 24 21 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 52 52 
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รหัส ชื่อ วิชา ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ไมผาน

(U) 

ผาน 

(P,S) 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผาน 

4033404 การใช

ประโยชนจากพืช 

1/2563  1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

4113109 สถิติเพ่ือ

การวิจัย 

1/2563  0 0 0 1 1 0 8 0 0 0 0 0 10 10 

413604 

เคร่ืองสำอางใน

ชีวิตประจำวัน 

1/2563  2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

4501002 

ภาษาอังกฤษ

สำหรับคหกรรม

ศาสตร 2 

1/2563  5 5 3 4 6 3 0 0 0 0 0 0 26 26 

4501102 การ

จัดการทรัพยากร

ครอบครัวและ

ชุมชน 

1/2563  11 3 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 26 26 

4501104 คหกรรม

ศาสตรเบ้ืองตน 

1/2563  7 1 17 13 12 2 0 0 0 0 0 0 52 52 

4502101 

คอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศใน

งานคหกรรม

ศาสตร 

1/2563  34 13 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52 

4503801 การเตรียม

ความพรอมฝก

ประสบการณ

วิชาชีพ 

1/2563  41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 

4504101 

เศรษฐศาสตร

ผูบริโภค 

1/2563  11 5 9 8 7 0 0 0 0 0 0 0 40 40 

4504102 การวิจัย

ทางคหกรรม

ศาสตร 

1/2563  29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 

4504801 การฝก

ประสบการณ

วิชาชีพ 

1/2563  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4511104 

โภชนาการ 

1/2563  5 3 6 6 3 1 1 0 0 0 0 0 25 25 

4512206 อาหารไทย  1/2563  14 17 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 

4512216  

การถนอมและแปร

รูปอาหาร 

1/2563  9 4 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 26 26 
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รหัส ชื่อ วิชา ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ไมผาน

(U) 

ผาน 

(P,S) 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผาน 

4513207 ขนมอบ

และการแตงหนาเคก 

1/2563  9 11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 

4514907 

สุขาภิบาลอาหาร

และการควบคุม

คุณภาพ 

1/2563  5 3 11 17 13 2 1 0 0 0 0 0 52 52 

4552109 หลัก

ศิลปะและการจัด

ดอกไม 

1/2563  22 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 

5033133 

เทคโนโลยีการปลูก

พืชโดยไมใชดิน 

1/2563  1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

5034504 การปลูก

พืชไรดิน 

1/2563 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

5043504 เทคนิค

การเล้ียงสัตว

เฉพาะอยาง 

1/2563 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

5061601 

เทคโนโลยทีางการ

ประมง 

1/2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5724411 การเพ่ิม

ผลผลิตดวย

นวัตกรรม 

1/2563 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

5724502 การนำ

ของเสียกลับมาใช

ใหม 

1/2563 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

0010202 

ภาษาอังกฤษเพ่ือ

พัฒนาทักษะการ

เรียน 

2/2563 1 3 0 8 20 2 16 0 0 0 0 0 50 50 

0020103 วิถีไทย

และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2/2563 3 12 13 7 2 0 0 0 0 0 0 0 37 37 

0020104 

กฎหมายใน

ชีวิตประจำวัน 

2/2563 1 4 9 18 2 1 0 0 0 0 0 0 35 35 

0020108 สมาธิ

เพ่ือพัฒนาชีวิต  

2/2563 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

0020109 โลก 

ส่ิงแวดลอมและ

การเปล่ียนแปลง 

2/2563 1 1 8 14 2 0 0 0 0 0 0 0 26 26 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 76 

 

รหัส ชื่อ วิชา ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ไมผาน

(U) 

ผาน 

(P,S) 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผาน 

0030102 เกษตร

เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

2/2563 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

0060101 การ

ประกอบการ

สมัยใหม 

2/2563 5 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

1642105 

ประวัติศาสตรไทย 

2/2563 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 

2531406 การ

อนุรักษมรดกเมือง 

2/2563 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

2532104 ชุมชน

ศึกษา 

2/2563 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4031109 ชีววิทยา

ทั่วไป 

2/2563 1 2 5 8 6 3 0 0 0 0 0 0 25 25 

4031110 

ปฏิบัติการชีววิทยา

ทั่วไป 

2/2563 1 3 3 7 8 3 1 0 0 0 0 0 26 26 

4091112 

คณิตศาสตรกับการ

ตัดสินใจ  

2/2563 2 3 3 6 5 7 28 0 0 0 0 0 25 25 

4113109 สถิติเพ่ือ

การวิจัย 

2/2563 3 0 2 4 5 1 8 0 0 0 0 0 23 23 

4501001 

ภาษาอังกฤษ

สำหรับคหกรรม

ศาสตร 1 

2/2563 7 4 8 11 2 3 2 0 0 0 0 0 37 37 

4503101 การ

จัดการธุรกิจคหกรรม

ศาสตร 

2/2563 3 7 22 3 2 0 0 0 0 0 0 0 37 37 

4503201 สัมมนา

ทางคหกรรม

ศาสตร 

2/2563 16 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 

4504801 การฝก

ประสบการณ

วิชาชีพ 

2/2563 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 

4511204 หลักการ

ประกอบอาหาร 

2/2563 14 15 10 8 3 1 0 0 0 0 0 0 51 51 

4513104 โภชน

บำบัด  

2/2563 9 4 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 26 26 

4513206 ขนมไทย

และอาหารวาง 

2/2563 7 13 9 5 2 1 0 0 0 0 0 0 37 37 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 77 

 

รหัส ชื่อ วิชา ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ไมผาน

(U) 

ผาน 

(P,S) 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผาน 

4514209 อาหาร

อาเซียนและ

นานาชาต ิ

2/2563 7 3 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 

4514303 การจัด

เล้ียงและการ

บริการอาหาร 

2/2563 12 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 

4542101 

พัฒนาการ

ครอบครัวและ

อนามัยเจริญพันธุ 

2/2563 8 11 22 6 4 0 0 0 0 0 0 0 51 51 

4551105 การ

แกะสลักและงาน

ใบตองสำหรับ

ตกแตงอาหาร 

2/2563 7 3 6 9 6 19 2 0 0 0 0 0 52 52 

4561103 ส่ิงทอ

และเคร่ืองนุงหม 

2/2563 3 1 10 2 14 0 0 0 0 0 0 0 30 30 

5043504 เทคนิค

การเล้ียงสัตว

เฉพาะอยาง 

2/2563 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

5043508 สุข

ศาสตรสัตว 

2/2563 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 

 

 

การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ 

รายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทำใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

4501002 

ภาษาอังกฤษ

สำหรับ 

คหกรรมศาสตร 2 

1/2563 คะแนนคอนขางมี

การกระจายในทุกๆ 

เกรด โดยมีรอยละ

ของคะแนนระดับ C 

มากท่ีสุด  

ตรวจสอบจากการ

กระจายระดับ

คะแนนในมคอ.5 

นักศึกษาไมสามารถ

ทำคะแนนในสวน

ของการสอบปลาย

ภาคได 

ติดตามใหนักศึกษา

สงงานใหครบ  

4512206  

อาหารไทย  

1/2563  ระดับคะแนนอยูใน

ระดับ A และ B+ 

เปนสวนใหญ 

ตรวจสอบจากการ

กระจายระดับ

คะแนนในมคอ.5 

การฝกปฏิบตัิไดทำ

เปนกลุม ดงัน้ันจึงได

ประเมินในภาพรวม 

เปนรายวิชาท่ีมี

ภาคปฏิบตัคิร่ึงหน่ึง 

และการฝกปฏิบัติ

ไดทำเปนกลุม 

4514303  

การจัดเลีย้งและ

การบริการอาหาร 

2/2563 นักศึกษามีระดับ

คะแนนอยูในระดับ 

A และ B+ เปนสวน

ใหญ 

ตรวจสอบจากการ

กระจายระดับ

คะแนนในมคอ.5 

เน่ืองจากนักศึกษา

จะตองมีการเตรียม

ความพรอมของ

สถานท่ีและอาหาร

เน่ืองจากเปน

รายวิชาท่ีมี

ภาคปฏบิัตคิร่ึงหน่ึง 
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รายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทำใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

กอนถึงเวลาการจัด

เลี้ยงจริง ซ่ึงใชเวลา

นอกเหนือจากใน

ชัว่โมงเรียน ทำให

อาจารยไมสามารถ

ประเมินผลของการมี

สวนรวมของนักศึกษา

แตละคนในขั้นตอน

ดังกลาวไดชดัเจน 

ดังน้ันจึงไดประเมิน

ในภาพรวม 

และการฝกปฏิบตัิ

ไดทำเปนกลุม 

 

รายวิชาท่ีไมเปดสอนในปการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไมเปดสอน มาตรการท่ีดำเนินการ 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไมครบ 

รายวิชา หัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมไดสอน วิธีแกไข 

4561103 สิง่ทอและ

เคร่ืองนุงหม 

1. การตดัเย็บ ดวยมือเปน

ผลิตภัณฑตางๆ 

2. การตดัเย็บเบื้องตน 

ลักษณะของผาแตละชนิด 

/โครงสรางพ้ืนฐานของ 

เสนใย 

มีลวดลายท่ีหลากหลาย  

มีความละเอียดออน  

ขยายระยะเวลาสอนเพราะมีลวดลาย

ท่ีหลากหลาย มีความละเอียดออน 

ตองอาศัยการฝกฝน 

4504101 เศรษฐศาสตร

ผูบริโภค 

นักศึกษานำเสนองานท่ีได

รับมอบหมายตามหวัขอท่ี

กำหนด แตขอมูลท่ีไดยังไม

ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตองการ 

เน้ือหาท่ีไดรับมอบหมาย

สามารถแยกไดเปนหลายหัวขอ 

ท้ังหัวขอหลักและหัวขอยอย 

จึงไมสามารถนำเสนอไดหมด 

ผูสอนควรสอดแทรกเน้ือหาท่ี

นัก ศึกษานำเสนอแลวไม

ครอบคลุมเ เน้ือหาท้ังหมด 

เนื้อหาท่ีไดรับมอบหมายสามารถ 

แยกไดเปนหลายหัวขอ ท้ังหัวขอหลกั

และห ัวขอย อย จ ึง ไมสามารถ

นำเสนอไดหมด ผูสอนควรสอดแทรก

เนื้อหาที่นักศึกษานำเสนอแลวไม

ครอบคลุมเน้ือหาท้ังหมด 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 79 

 

รายวิชา หัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมไดสอน วิธีแกไข 

4501104  

คหกรรมศาสตรเบื้องตน 

นักศึกษานำเสนองานท่ีได

รับมอบหมายตามหวัขอท่ี

กำหนด แตขอมูลท่ีไดยัง

ไมครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอง

การ เน้ือหาท่ีไดรับ

มอบหมายสามารถแยกได

เปนหลายหัวขอ ท้ังหัวขอ 

หลักและหัวขอยอย จึงไม

สามารถนำเสนอไดหมด  

ผูสอนควรสอดแทรก

เน้ือหาท่ีนักศึกษานำเสนอ

แลวไมครอบคลุมเน้ือหา

ท้ังหมด 

นักศึกษานำเสนองานท่ีไดรับ

มอบหมายตามหัวขอท่ีกำหนด

แตขอมูลท่ีไดยงัไมครอบคลุม

เน้ือหาท่ีตองการ เน้ือหาท่ี

ไดรับมอบหมายสามารถแยก

ไดเปนหลายหัวขอ ท้ังหัวขอ 

หลักและหัวขอยอย จึงไม

สามารถนำเสนอไดหมด 

ผูสอนควรสอดแทรกเน้ือหาท่ี

นักศึกษานำเสนอแลวไม

ครอบคลุมเน้ือหาท้ังหมด 

นักศึกษานำเสนองานท่ีไดรับ

มอบหมายตามหัวขอท่ีกำหนด แต

ขอมูลท่ีไดยงัไมครอบคลุมเน้ือหา

ท่ีตองการ เน้ือหาท่ีไดรับ

มอบหมายสามารถแยกไดเปน

หลายหัวขอ ท้ังหวัขอหลักและ

หัวขอยอย จึงไมสามารถนำเสนอ

ไดหมด ผูสอนควรสอดแทรก

เน้ือหาท่ีนักศึกษานำเสนอแลวไม

ครอบคลุมเน้ือหาท้ังหมด 

4514209 อาหาร

อาเซียนและนานาชาต ิ

อาหารอาเซ ียนในบาง

ประเทศไมได ฝ กปฏิบัติ 

ไ ด  แ ก   อ า ห า ร พ ม  า 

เน่ืองจากสถานการณโควิด 

และในบางประเทศฝ ก 

ปฏิบัติการไมครบตามแผน

ที ่วางไว  เช น ประเทศ

เวียดนามฝกปฏิบัติการได

เพียง 3 กลุ ม สวนอีก 2 

กลุ ม ปฏิบัติการอาหาร

อ ิ น โ ด น ี เ ซ ี ย  แ ล  ว น ำ

รายการมาแลกเปล ี ่ยน

เรียนรูกัน ครอบคลุมตาม

แผนยกเวนรายการท่ีเขียน

ไวตามขางบน ไมสามารถ

ชดเชยได  เนื ่องจากหอง

ปฏิบัติการมีการเรียนการ

สอนทุกวัน  

เน่ืองจากสถานการณโควิด 

และในบางประเทศฝก 

ปฏิบตัิการไมครบตามแผนท่ี

วางไว ไดแก อาหารพมา 

ไมสามารถชดเชยได เน่ืองจากหอง 

ปฏิบตัิการมีการเรียนการสอน 

ทุกวัน 

4503101 การจัดการ

ธุรกิจคหกรรมศาสตร 

- เน่ืองจากสถานการณโรคโควิด-19 

ทำใหไมสามารถเรียนตามเวลา

ในชั้นเรียน 

ผูสอนใชวิธีการสง power point 

และแบบฝกหัดใหนักศึกษาทำเปน 
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รายวิชา หัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมไดสอน วิธีแกไข 

กลุมและนำมานำเสนอในชั้นเรียน

ในวันเปดเรียน และไดนัดเวลาเรียน

เพ่ิมเติมจนครบตามเน้ือหา 

4551105 การแกะสลัก

และงานใบตองสำหรับ

ตกแตงอาหาร 

การแกะสลักผสมลาย  เพราะมีลวดลายท่ีหลากหลาย 

ตองอาศัยการฝกฝนและใช

เวลาฝกทุกวัน 

ขยายระยะเวลาสอนเพราะมีลวด 

ลายท่ีหลากหลาย ตองอาศยัการ 

ฝกฝนและใชเวลาฝกทุกวัน 
 

 

รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
4501002 ภาษาอังกฤษ

สำหรับคหกรรมศาสตร 2 
1/2563  ผลการประเมินโดยนักศึกษา 4.6 - 

4501102 การจัดการ

ทรัพยากรครอบครัวและ

ชุมชน 

1/2563  ผลการประเมินโดยนักศึกษา 4.71 - 

4501104 คหกรรม

ศาสตรเบ้ืองตน 
1/2563  ผลการประเมินโดยนักศึกษา 4.22 1. ผูสอนใหความสำคัญกับการตรงตอเวลา

ของนักศึกษา  

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนาสนใจ

มากขึ้น 

4502101 คอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในงานคหกรรมศาสตร 

1/2563  ผลการประเมินโดยนักศึกษา Sec.1 4.59 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา Sec.2 4.61 

- 

4503801 การเตรียมความ

พรอมฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

1/2563  ผลการประเมินโดยนักศึกษา Sec.1 4.38 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา Sec.2 4.1 

ไดมีการเชิญตัวแทนจากสถานประกอบการที่

รับนักศึกษาเขาฝกงานมาบรรยายใหนักศึกษาฟง 

เพ่ือใหนักศึกษาเตรียมตัวกอนออกฝกประสบ

การณว ิชาชีพ และได มีการเชิญวิทยากรมา

แนะะนำภาษาอังกฤษที่จะสามารถนำไปใชได

ในการฝกประสบการณวิชาชีพ 

4504101 เศรษฐศาสตร

ผูบริโภค 
1/2563  ผลการประเมินโดยนักศึกษา 4.57 1. ผูสอนใหความสำคัญกับการตรงตอเวลา

ของนักศึกษา  

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนาสนใจ

มากขึ้น 
4504102 การวิจัยทาง 

คหกรรมศาสตร 
1/2563  ผลการประเมินโดยนักศึกษา Sec.1 4.44 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา Sec.2 4.22 
- 

4511104 โภชนาการ 1/2563  ผลการประเมินโดยนักศึกษา 4.52 ควรปรับแผนการสอน บทที่ 5 ปญหาภาวะ

โภชนาการขาด จากสัปดาหที่ 7 ยายไปเปน

สัปดาหที่ 6 บทที่ 6 ปญหาภาวะโภชนาการเกิน 

จากสัปดาหที่ 8 ยายไปเปนสัปดาหที่ 7 สอบ

กลางภาคและบทที ่4 หลักการคำนวน

พลังงานและปริมาณสารอาหาร จากสัปดาห

ที่ 6 เปนสัปดาหที่ 8 เพ่ือใหเนื้อหาการ
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รายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
คำนวนพลังงานตอเนื่องกัน ชวยใหนักศึกษา

เรียนรูและเขาใจงายขึ้น 

4512206 อาหารไทย  1/2563  ผลการประเมินโดยนักศึกษา 4.56 ควรมีแผนการปฏิบัติงานและแบงหนาที่

รับผิดชอบของแตละคนมากอนลงมือปฏิบัติ 

4512216 การถนอมและ

แปรรูปอาหาร 
1/2563  ผลการประเมินโดยนักศึกษา 4.52 ปรับเปล่ียนการเขียนแผนมคอ. 3 ใหชัดเจน 

โดยระบุประเภทการถนอมอาหารที่ชัดเจนขึ้น 

4513207 ขนมอบและ

การแตงหนาเคก 
1/2563  ผลการประเมินโดยนักศึกษา 4.73 - 

4514907 สุขาภิบาล

อาหารและการควบคุม

คุณภาพ 

1/2563  ผลการประเมินโดยนักศึกษา 4.26 - 

4552109 หลักศิลปะและ

การจัดดอกไม 
1/2563  ผลการประเมินโดยนักศึกษา 4.25 - 

4501001 ภาษาอังกฤษ

สำหรับคหกรรมศาสตร 1 

2/2563 ผลการประเมินโดยนักศึกษา 4.56 - 

4503101 การจัดการ

ธุรกิจคหกรรมศาสตร 

2/2563 ผลการประเมินโดยนักศึกษา 4.16 ปรับเนื้อหาใหลดหัวขอลงเหลือเพียงการ

บริหารองคกร การจัดการตลาด และตดั

เนื้อหาดานการเงิน และการผลิตออก 

4503201 สัมมนาทาง 

คหกรรมศาสตร 

2/2563 ผลการประเมินโดยนักศึกษา 4.36 - 

4504801 การฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

2/2563 ผลการประเมินโดยนักศึกษา Sec.1 4.39 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา Sec.2 4.46 

- 

4511204 หลักการ

ประกอบอาหาร 

2/2563 ผลการประเมินโดยนักศึกษา 4.47 - 

4513104 โภชนบำบัด  2/2563 ผลการประเมินโดยนักศึกษา 4.64 - 
4513206 ขนมไทยและ

อาหารวาง 

2/2563 ผลการประเมินโดยนักศึกษา 4.65 - 

4514209 อาหารอาเซียน

และนานาชาต ิ

2/2563 ผลการประเมินโดยนักศึกษา 4.62 ปรับปรุงเมนูอาหารเพ่ือใหสามารถหารายการ

วัตถุดิบที่มีอ ยูในทองถิ่นได 
4514303 การจัดเล้ียง

และการบริการอาหาร 

2/2563 ผลการประเมินโดยนักศึกษา 4.60 - 

4542101 พัฒนาการ

ครอบครัวและอนามัย

เจริญพันธุ 

2/2563 ผลการประเมินโดยนักศึกษา 4.65 - 

4551105 การแกะสลัก

และงานใบตองสำหรับ

ตกแตงอาหาร 

2/2563 ผลการประเมินโดยนักศึกษา Sec.1 4.05 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา Sec.2 3.80 

1. ผูสอนใหความสำคัญกับการตรงตอเวลา

ของนักศึกษา  

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนาสนใจ

มากขึ้น 

4561103 ส่ิงทอและ

เคร่ืองนุงหม 

2/2563 ผลการประเมินโดยนักศึกษา 4.11 1. ผูสอนใหความสำคัญกับการตรงตอเวลา

ของนักศึกษา  

2. ความตัง้ใจฝกฝน มีความพยายามใสใจ

และซ่ือสัตยตอการทำงาน 
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารยในสาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั้งหมด 6 ทาน โดยนักศึกษามีการ

ประเมินผานระบบออนไลน มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 4.31 จากระดับคะแนนเต็ม 5 

 

ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมลู

ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางแกไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 1. ผูสอนสอดแทรกประเด็นดาน

คุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมการเรียน

การสอน 

2. ผูสอนใหความสำคัญกบัการ

แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมของผูเรียน เชน การยกยอง

และใหรางวัลผูทีม่ีความประพฤติดี  

มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชนแกสวนรวม 

3. ผูสอนเปนแบบอยางและเปนที่

ปรึกษาที่ดี สงเสริมและสนับสนุนให

ผูเรียนมีเจคติที่ดีตอวิชาชีพ 

4. สรางวัฒนธรรม ระเบียบวินัยหรือขอ 

บังคับในการเรียนการสอนรวมกันระหวาง 

อาจารยและนักศึกษา 

5. สงเสรมิและกระตุนใหผูเรียนได

แสดงออกทางดานความคิด และการ

กระทำที่อยูในกฎระเบียบและขอบังคับ

ตางๆ ในการจัดเรียนการสอนและ 

แนวปฏิบติัของสงัคม 

นักศึกษาขาดมารยาทในการขอเขา

พบอาจารย โดยไมมีการนัดหมาย

ลวงหนา และไมตรงตอเวลาในการ

เขาพบ 

การแกไขปญหา คือ การวากลาว

ตักเตือน และการอบรมเรือ่งมารยาท

ในการเขาพบ 

ความรู 1. ผูสอนจัดการเรียนการสอนใน

หลากหลายรูปแบบ โดยเนนทั้งองค

ความรูที่เปนหลักการทางทฤษฏี และ

การพัฒนาทักษะปฏิบัติ 

2. การประยุกตใชองคความรูในเชิง

วิชาชีพ ใหทัน 

นักศึกษาไมเขาใจในเน้ือหาสาระที่

สอน  

การแกไขปญหา คือ การยกตัวอยาง

ช้ินงาน หรือภาพประกอบ เพราะจะ

ทำใหนักศึกษาเห็นภาพชัดเจน และ

เกิดความเขาใจมากย่ิงข้ึน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมลู

ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางแกไขหรือปรับปรุง 

ตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ใหเปนไป

ตามลักษณะของรายวิชา และเน้ือหา

สาระของรายวิชาน้ันๆ 

3. การบรรยายประกอบเอกสาร และสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การอภิปราย                                                                                                

4. นักศึกษาคนควาดวยตนเอง นำเสนอ

พรอมทั้งอภิปราย และทำรายงาน 

5. ฝกปฏิบัติเปนกลุมในช้ันเรียน 

ทักษะทางปญญา 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ีการ

สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนใช

ความคิดในการวิเคราะห ประมวลผล

และแสดงความคิดเห็น 

2. คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปน

ระบบ 

3. สามารถสบืคนตีความและประเมิน

สารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหา

ดานตางๆ ไดอยางสรางสรรคและมี

ระบบ 

4. สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะหและ

สรปุประเด็นปญหาความตองการ 

แกปญหาดวยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร รวมทัง้การใชนวัตกรรม

ใหมๆ ในการแกไขปญหาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

นักศึกษาไมมีการวางแผนในการ

ปฏิบัติงาน การแกไขปญหา คือ 

ผูสอนตองใหคำปรึกษาอยางใกลชิด 

ทีละข้ันตอน สะทอนปญหา และหรือ

ใหนักศึกษาไดมีการสรปุปญหาใน

การทำงานแตละครัง้เพือ่จะไดเปน

แนวทางในการปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนในครัง้ตอไป 

ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีการ

ทำงานเปนกลุมในการฝกปฏิบัติ 

2. มอบหมายงานรายกลุม และ

รายบุคคลในเน้ือหาที่เกี่ยวของกับ

บทเรียน 

3. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย  

นักศึกษาขาดความใสใจ ไมมีความ

รับผิดชอบในการดำเนินการตามที่

อาจารยมอบหมายทำใหงานมีความ

ลาชา  

การแกไขปญหา คือ ผูสอนตองคอย

ตามงานในทุกสัปดาห 
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มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมลู

ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางแกไขหรือปรับปรุง 

มีภาวะผูนำและสามารถทำงานเปนทีม

ไดมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให

ผูเรียนไดมีโอกาสพฒันาทักษะดานการ

สื่อสาร 

2. มอบหมายงานใหมีการศึกษาคนควา

ขอมูลในหัวขอทีเ่กี่ยวของแลวจัดทำเปน

รายงานประกอบการนำเสนอผลงานโดย

ใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

เชน การนำเสนอดวยโปรแกรม

PowerPoint 

3. การมอบหมายประเด็นหรือหัวขอการ

คนควาจากสารสนเทศตางๆ 

นักศึกษาขาดทักษะในการนำเสนอ  

การแกไขปญหา คือ ใหนักศึกษาได

ฝกการนำเสนอ ตลอดจนการวิพากษ

ผลงานทั้งของตนเอง และของผูอื่น 

การเขียนรายงานและนำเสนอพรอม

ทั้งอธิบายและยกตัวอยางประกอบ

หรือวิพากษภายใตหลักการหรือ

เหตุผลเชิงทฤษฎีดวยภาษาที่เปน

ทางการ 

 

 

การปฐมนเิทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร  ม ี  ไมม ี

จำนวนอาจารยใหม      1   คน 

จำนวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ     1  คน 

 สรปุสาระสำคัญที่ไดการดำเนินการ : หลักสูตรไดดำเนินการแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรใหมจำนวน

หน่ึงทาน ซึง่เดิมเปนอาจารยภายในและเปนผูสอนของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร จงึไดดำเนินการปฐมนิเทศ ช้ีแจง

และมอบหมายภาระงานการรบัผิดชอบบริหารจัดการหลกัสตูรเปนการภายใน  

 สรปุผลการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ : อาจารยประจำหลักสูตรใหมมีความเขาใจ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลกัสูตร และหนาที่ที่ไดรบัมอบหมายไดเปนอยางดี 

 

           หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดำเนินการ  

 จำนวนอาจารยในหลักสูตรครบตามจำนวนในหลกัสูตร จึงไมมีการเปดรับอาจารยใหม 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม จำนวนบุคลากรท่ีเขารวม สรุปขอคิดเห็นและประโยชน 

ท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนนุ 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัยใหไดทุนวิจัย" ใน

วันพฤหัสบดีที่ 1 ถึงวันศุกรที่ 2 

กรกฎาคม 2564 ผานโปรแกรม 

Zoom Cloud Meeting 

โครงการวิจัยการพัฒนาและ

ยกระดับศักยภาพนักวิจัยชุมชน

แบบชุมชนมีสวนรวม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

3 - แนวทางการเขียนโครงการวิจัยในหวัขอ

ตางๆ ไดแก การต้ังช่ือ การเขียน

ความสำคัญของปญหา การต้ังวัตถุประสงค

การวิจัย และอื่นๆ เพื่อเสนอขอทุนให

เหมาะสมหรือสอดคลองกับความตองการ

หรือลักษณะของแหลงทุน 

2. การเสวนา เรื่อง การวิจัย

และนวัตกรรมเพื่อรองรับการ

ระบาดของโรคโควิด-19 และ

รองรับโรคติดตออุบัติใหมเพื่อ

ตอบโจทยการใชประโยชน ใน

วันเสารที่ 24 กรกฎาคม 2564 

ผาน Facebook Live จัดโดย 

สำนักงานการวิจัยแหงชาติ 

1 - ไดทราบถึงกรอบการวิจัยของสำนักงานการ

วิจัยแหงชาติดานรองรบัการระบาดของโรค

โควิด-19 และรองรับโรคติดตออบุัติใหม

ประจำปงบประมาณ 2565 และไดรับ

ความรูเกี่ยวกับผลการวิจัยและนวัตกรรม

เกี่ยวกับโรคโควิด- 19 ไดแก การพัฒนา

ทางดานการแพทยตางๆ ไดแก วัคซีน ชุด 

PAPR หองความดันลบ ผลการศึกษาการ

ปรับตัวของชุมชนวิถีใหมของประชาชนทั่ว

ประเทศ และการประเมินผลกระทบทาง

เศรษฐกจิและสังคม 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“หลกัจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

ปที่ 6” (เทคนิคการเปนผู

ประเมินโครการวิจยั : มิติดาน

วิชาการและดานจรยิธรรม) ใน

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 

เวลา 8.00-16.00 น. ผานระบบ

ออนไลน Zoom Meeting 

1 - การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลกัจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย ปที่ 6” ไดรบัความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกบัหลักการ วิธีการ มาตรฐาน 

เกณฑการพิจารณาของผูประเมิน

โครงการวิจัยตามหลกัจริยธรรมการวิจัยที่

เกี่ยวของกบัมนุษย และ โครงการวิจัยตาม

หลักทางวิชาการ 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม จำนวนบุคลากรท่ีเขารวม สรุปขอคิดเห็นและประโยชน 

ท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนนุ 

4. การอบรมการจัดการสอบ

ออนไลนดวยระบบ  PNRU 

MOOC รุน 1 ในวันที่ 22 

กันยายน พ.ศ. 2564 จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

ผานระบบออนไลน 

1 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรม

การจัดการสอบออนไลนดวยระบบ  PNRU 

MOOC” ไดเรียนรูเทคนิคการจัดการสอบ

แบบออนไลนดวยระบบ PNRU MOOC โดย

การประยุกตใชเทคโนโลยี เครื่องมือ และ

โปรแกรมประยุกตตางๆ ที่ชวยใหการจัดการ

สอบในรูปแบบออนไลนมีประสิทธิภาพ และ

เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน 

5.  การเสวนาแลกเปลี่ยน

ประสบการณการเรียนการสอน

ดานคหกรรมศาสตร เรือ่ง การ

เรียนการสอนคหกรรมศาสตร

ในยุค New Normal ในวัน

เสารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ผาน Facebook Live จัดโดย 

สมาคมคหเศรษฐศาสตรแหง

ประเทศไทย ในพระบรม

ราชินูปถัมภ 

1 - ได แลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู  เก ี ่ยวก ับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนคหกรรมศาสตร

ในแตละระดับการศึกษา  

ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ

อุดมศึกษา ไดแก การพัฒนาสือ่การเรียนรูที่

เสริมสรางการเรียนรูแกผูเรียนในรูปแบบ

ออนไลนซึง่สามารถนำมาปรับใชกบัการ

เรียนการสอนของตนเองได 

6. การอบรมหลักสูตรการพัฒนา

ศักยภาพความเปนโคชเกี่ยวกบั

วิศวกรสังคม ในวันที่ 1 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

ผานระบบออนไลน 

1 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เปนเครือ่งมอื

ที่สำคัญในการนำมาใชจัดการเรียนการสอน

ที่เหมาะสม เพื่อฝกการเปนโคชทั้งดานการ

สอนและกิจกรรมตาง ๆ 

7. การอบรมออนไลน เรือ่ง 

การสือ่สารเพือ่การสราง

วัฒนธรรมในองคกร : สือ่สาร

อยางไรใหไดใจ ใหไดงาน” รุนที่ 2 

ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 

13.00 – 15.00 น. ผานZOOM 

- 1 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในการสื่อสารกบับุคคล

ทั่วไป เพื่อชวยในการสื่อสารระหวาง

บุคลากรในมหาลัย นักศึกษา และผูขอใช

บริการ ซึ่งสามารถนำมาปรับใชกับการ

ทำงานในชีวิตประจำวันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม จำนวนบุคลากรท่ีเขารวม สรุปขอคิดเห็นและประโยชน 

ท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนนุ 

8. ประชุมและอบรม เรือ่ง 

“การทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูที่มปีระสิทธิภาพ” ใน

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 

เวลา 12.30-16.30 น. ผาน

ระบบออนไลน 

1 - อบรม เรื่อง “การทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูที่มปีระสิทธิภาพ” ไดรูปแบบ 

ข้ันตอน วิธีการปฏิบัติการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูที่ถูกตองและ

เหมาะสม 

9. ประชุมและอบรม เรือ่ง 

“การจัดการเรียนการสอน

รายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อ

เสริมสรางความเปนพลเมืองใน

ยุค COVID-19” ในวันที่ 24 

มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 

12.30-16.30 น. ผานระบบ

ออนไลน 

1 - อบรม เรื่อง “การจัดการเรียนการสอน

รายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสรางความเปน

พลเมืองในยุค COVID-19” ไดเรียนรูรูปแบบ 

วิธีการจัดการเรียนการสอน กลยุทธในการ

สอนออนไลนที่ดึงดูดใหนักศึกษาสนใจที่

อยากจะเรียน 

10. การอบรมออนไลน 

หลักสูตร “จติบริการและการ

ทำงานเปนทีม” รุนที่ 1 ในวันที่ 

4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 

– 16.30 น. ผาน ZOOM 

- 1 ไดเรียนรูเทคนิคการสื่อสารในรูปแบบตางๆ 

โดยวิทยากรใหฝกตอบคำถามกับผูขอใช

บริการ ใหคำแนะนำตางๆ ซึง่สามารถนำมา

ปรับใชกบัการทำงานในชีวิตประจำวันได

อยางมีประสิทธิภาพ 

11. การอบรมการเขียนรายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) 

ระดับหลกัสูตร ปการศึกษา 

2564 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 

2565 จัดโดยมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร 

6 - ไดทบทวนและมีแนวทางในการ

ดำเนินการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ให

ครบถวนและมปีระสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

12. การประชุมเชิงปฎิบัติการ 

เรื่อง มาตรฐานการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการวิชาการและ

จริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร ครัง้ที่ 2 ในวันจันทรที่ 

2 - ทำใหไดทราบถึงความสำคัญ ข้ันตอนหรือ

กระบวนการ และการนำไปใชกับงานวิจัย

ประเภทตางๆ ซึง่เปนกรณีศึกษาที่สำคัญที่

สามารถนำไปปรบัใชกับงานวิจัยตางๆ 

ตอไป 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม จำนวนบุคลากรท่ีเขารวม สรุปขอคิดเห็นและประโยชน 

ท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนนุ 

25 เมษายน พ.ศ. 2565 ผาน

ระบบออนไลน 

13. การอบรม “การเรียนการ

สอนแบบออนไลนภายใต

สถานการณแพรระบาดของ

ไวรัส COVID-19 : แนวคิดและ

การประยุกตในจัดการเรียนการ

สอน” ในวันที่ 11 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2565 จัดโดยคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

(แบบออนไลน) 

3 - ไดเรียนรูเทคนิคการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลนโดยการประยุกตใชเทคโนโลยี 

เครื่องมือ และโปรแกรมประยุกตตางๆ ที่

ชวยใหการเรียนการสอนแบบ การวัดและ

ประเมินผล ในรปูแบบออนไลนมี

ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับผูเรียน  

Gen Z 

14. การอบรม เรือ่ง “การสราง

ความเขาใจและแนวทางในการ

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นอยางมี

ประสิทธิภาพ” ในวันพฤหัสบดี

ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครผานสือ่อิเล็กทรอนิกส 

(ออนไลน) 

6 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เปน

เครื่องมือที่สำคัญในการนำมาใชจัดการ

เรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อเปนอาชีพ

เสริม และกอใหเกิดรายได อีกทัง้ใชเวลาใน

การเรียน ไมนาน เอื้อประโยชนสำหรับผูไม

มีเวลามาเรียน 
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

2. การปรบัปรุงหลกัสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. การออกแบบหลักสตูร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

     ในปการศึกษา  2563 ไดดำเนินการปรับปรงุหลักสูตรซึง่หลักสูตรทีท่ำการปรบัปรุงคือ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาคหกรรมศาสตร  เพื่อรับนักศึกษาในปการศึกษา  2564 

ตามระบบและกลไก คือ (คห.5.1-1) 

     1. ประธานไดแจงในที่ประชุม ในเรื ่องการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาคหกรรมศาสตร  และคณะกรรมการหลักสตูรไดรวมประชุมมีมติใหปรับปรุงหลกัสูตร

จากวิทยาศาสตรบัณฑิตเปนศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาคหกรรมศาสตร และไดแบงกลุม

วิชาเลือก และแบงหนาที่การรับผิดชอบใหอาจารยแตละทานไปจัดทำโครงสรางหลักสูตร  

2. ประธานไดมอบหมายกรรมการหลักสูตรเพื่อจัดทำแบบสำรวจความตองการเปนไป

ไดในการพัฒนาหลักสูตรดวยแบบสอบถามผูที่มีสวนไดสวนเสียกอนการปรับปรุงหลักสูตร 

โดยไดเก็บขอมูลจากผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต - บัณฑิตที่จบสาขาวิชาคหกรรม

ศาสตรและยังมีงานทำ โดยปฏิบัติงานที่เกี่ยวของดานอาหารและโภชนาการ และดาน

ศิลปะประดิษฐ  

     3. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาคหกรรมศาสตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบดวยอาจารยประจำหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิ โดย

ทางคณะกรรมการหลักสูตรไดจัดสงรางหลักสูตรฯใหก ับผู ทรงคุณวุฒิ จากนั ้นเมื่อ

ผูทรงคุณวุฒิมีขอเสนอแนะ ทางคณะกรรมการหลักสูตรไดมีการนำขอแนะนำจากทั้ง 2 ทาน 

เพื่อปรับปรุงแกไขเขาสูการวิพากษหลักสูตรตอไป  

4. จัดประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตรหลักสูตร

ปรับปรุง  ซึ่งผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ อาจารยประจำหลักสูตร  บัณฑิต 

ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน ที่ประชุมมีมติใหเปลี่ยนช่ือเปน หลักสูตรศิลปศา

สตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 ปรับรายละเอียดหลักสูตร 

และสาระรายวิชาโดยแกไขชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา โดยมอบหมายใหอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชาไปปรับปรุงช่ือวิชา และคำอธิบายรายวิชาตามมติที่ประชุม และจัดทำ

มคอ.2 เพื่อนำเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการประจำคณะ และมีการนำขอเสนอแนะจาก

การวิพากษเขาประชุมเพื ่อยกรางหลักสูตรฯ มาสรุปขอมูลเบื ้องตน เพื ่อนำเสนอตอ

คณะกรรมการประจำคณะ 

5. นำหลักสูตรที่ไดรับการแกไขจากคณะกรรมการประจำคณะ สงใหสำนักสงเสริม

วิชาการเพื่อตรวจสอบ และนำกลับมาแกไขกอนนำเสนอตอสภาวิชาการ 

คห.5.1-1 

หลักสูตรศิลปศา

สตรบัณฑิต 

สาขาคหกรรม

ศาสตร  หลักสูตร

ปรับปรงุพ.ศ.

2564 (มคอ.2) 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

6. นำหลักสูตรที่ไดรับคำแนะนำจากสภาวิชาการมารวมกันปรับปรุงแกไข (คห.5.1-10) 

7. นำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 15 มกราคม 2564 โดย 

สภาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรหลักสูตรปรับปรุง 2564 

และไมมีการปรับแกไขจากสภามหาวิทยาลัย และใหเปดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2564  

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร ไดมีการปรับปรุงรายวิชาเพื่อให

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยไดผานกระบวนการการออกแบบ

หลักสูตร ปรับปรุงสาระรายวิชา เพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาเฉพาะเลือกจากเดิม 21 หนวยกิต 

เปน 39 หนวยกิต กลุมวิชาแกนจากเดิม 24 หนวยกิต ปรับเปนกลุมพื้นฐานวิชาชีพ 24 

หนวยกิต ทำใหนักศึกษามีโอกาสไดเรียนวิชาชีพคหกรรมศาสตรเพิ่มมากขึ้น โดยผาน

ผู ทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพคหกรรมศาสตรท ั ้งดานอาหารและดานศิลปะประดิษฐ   

ผูประกอบการ ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน 

 

ตัวอยางการปรับปรงุรายวิชาในกลุมวิชาเฉพาะเลือก 

เนื้อหาสาระใน มคอ. 1 
รายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตร ป 59 หลักสูตร ป 64 

กลุมวิชาเฉพาะเลือก 

กลุมวิชาอาหารและโภชนาการ 

อาหารไทย ขนมไทย อาหารไทย  

ขนมไทยและอาหารวาง                                           

อาหารไทย 

ขนมไทย                                            

อาหารวาง  

 

อาหารในภูมิภาคอาเซียน อาหาร

นานาชาต ิ

อาหารอาเซียนและนานาชาติ                    อาหารเอเชีย   

อาหารยุโรป 

ขนมอบ ขนมอบและการแตงหนาเคก                     ขนมปงและพัฟเพสตรี  

เคกและการแตงหนาเคก 

อาหารจานหวาน ขนมไทยและอาหารวาง                                  ขนมไทย  

อาหารวาง                                            

เคร่ืองดื่มและไอศกรีม 

การใชและบำรุงรักษาอุปกรณ

เคร่ืองมือที่ใชในการประกอบ

อาหาร 

ทุกรายวิชาที่มีปฏิบัติการดานอาหาร ทุกรายวิชาที่มีปฏิบัติการดาน

อาหาร 

การจัดบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม การจัดเล้ียงและการบริการอาหาร              การจัดเล้ียงและการบริการ

อาหาร   

เคร่ืองดื่มและไอศกรีม 

ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาหาร

และบริการ 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร ทุกรายวิชาที่มีปฏิบัติการดานอาหาร ทุกรายวิชาที่มีปฏิบัติการดาน

อาหาร 

การถนอมอาหาร แปรรูป และ

พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

การถนอมและแปรรูปอาหาร                      การถนอมและแปรรูปอาหาร  

นวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารและ

การประเมินคุณภาพทางประสาท

สัมผัส                     

โภชนาการประยุกต โภชนาบำบัด 

โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 

โภชนบำบัด                                           การจัดอาหารครอบครัว  

อาหารเพ่ือสุขภาพ                                                                                                                                                                                                                                                

ศิลปะการออกแบบและการ

ตกแตงอาหาร 

ทุกรายวิชาที่มีปฏิบัติการดานอาหาร ทุกรายวิชาที่มีปฏิบัติการดาน

อาหาร 

กลุมวิชาศิลปะประดิษฐและงานสรางสรรค 

การจัดดอกไม งานดอกไมสดและใบตอง   

การจัดดอกไมในงานประเพณีไทย 

การจัดดอกไมแบบสรางสรรค  

การจัดดอกไมในงานประเพณี

ไทย 

งานใบตอง การแกะสลัก งานดอกไมสดและใบตอง   งานใบตอง  

ดอกไมประดิษฐ ดอกไมประดิษฐ                                      งานสรางสรรคจากดินไทย                        

ศิลปหัตถกรรม (เย็บ ปก ถัก รอย 

สาน ปน) 

การประดิษฐของขวัญและของที่

ระลึก 

ศิลปหัตถกรรมทองถิ่น 

การประดิษฐของขวัญและของ

ที่ระลึก 

การรอยมาลัย 

งานประดิษฐผลิตภัณฑจากผา 

เทคนิคการตดัเย็บและการตก

แตงงานศิลปะประดิษฐ 

หลักพ้ืนฐานงานประดิษฐ   

ภาษาอังกฤษสำหรับงาน

ประดิษฐสรางสรรค    

การออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุ

ภัณฑ และเคร่ืองประดับ 

การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุ

ภัณฑ        

การออกแบบผลิตภัณฑและ

บรรจุภัณฑ   

การพัฒนาผลิตภัณฑงาน

ประดิษฐสรางสรรคของชุมชน 

การจัดการธุรกิจดานศิลปะ

ประดิษฐและงานสรางสรรค 

การจัดการธุรกิจดานศิลปะประดิษฐ              การจัดการธุรกิจดานศิลปะ

ประดิษฐ                 

การนำเสนองานประดิษฐ

สรางสรรค 

ผลิตภัณฑของขวัญและของที่

ระลึก 

การประดิษฐของขวัญและของที่

ระลึก 

การประดิษฐของขวัญและของ

ที่ระลึก 

ศิลปะสรางสรรค การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุ

ภัณฑ   

ศิลปะประยุกตในงานประดิษฐ 

 
   

2. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ 

        ในยุคสถานการณโควิดซึ่งเปนการเรียนการสอนแบบออนไลนเปนเวลา 1-2 ป  ทำ

ใหครอบครัวของนักศึกษาบางทานประสบปญหาการตกงาน ขาดรายได สงผลกระทบตอตัว

นักศึกษาโดยตรง นักศึกษาบางคนตองกลับไปใชชีวิตอยูที่ภูมิลำเนาเพื่อประหยัดคาใชจาย 

แบงเบาภาระของบิดามารดา สาขาวิชาจึงไดมีการปรึกษาหารือกับผูสอนในรายวิชาตางๆ 

คห.5.1-2 ตาราง

สรปุการอบรม 

“กิจกรรมพฒันา

นักศึกษาใหเกิด

คุณลักษณะของ



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 93 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

เพื่อใหแตละวิชาไดเชิญวิทยากรมาใหความรูที่ทนัสมยักับยุคปจจบุัน  เพื่อใหครอบครัวของ

นักศึกษาสามารถนำความรูที่ไดไปฝกปฏิบัติและเปนแนวทางในการหารายไดพิเศษเพื่อ

ชวยเหลือครอบครัวได  และใหทันตอการเปลี ่ยนแปลงในปจจุบันตามรายวิชาตางๆ 

ดังตอไปน้ี  (คห.5.1-2) 

1. รายวิชาหลักการประกอบอาหาร หัวขอ “การประกอบอาหารจากขาวและไข” 

เปนการประกอบอาหารประเภทอาหารญี่ปุน คือ ขาวหอสาหรายหนาตางๆ  นักศึกษา

สามารถนำไปหารายไดในระหวางเรียนได  และหาวัตถุดิบไดในทองถ่ิน  ทำและขายไดงาย       

2. รายวิชาการแกะสลักและงานใบตองสำหรับตกแตงอาหาร หัวขอ “การแกะสลัก

เปนดอกไมแบบตางๆ” เปนการแกะสลักโดยใชวัตถุดิบที่สามารถหาไดในทองถิ่น และ

สามารถประยุกตเปนดอกไมไดหลายแบบ กอนจะนำไปสูการแกะสลักงานช้ินใหญ    

4. รายวิชาขนมไทยและอาหารวาง หัวขอ “การทำใหแหงในขนมไทย” เนื่องดวย

สถานการณโควิด  การเชิญวิทยากรการทำใหแหงในขนมไทย  ไดเชิญวิทยากรที่มีความ

ชำนาญในการทำขนมทองมวน  เนื่องจากเปนขนมที่ทำไดงาย วัตถุดิบสามารถหาไดงาย  

ใชอุปกรณไมมาก  ลงทุนต่ำแตผลกำไรดี  และขนมสามารถสงขายผานทางออนไลน  เก็บ

ไดนาน  ซึ่งเหมาะกับนักศึกษาที่จะหารายไดพิเศษในชวงโควิดอีกดวย  

5. รายวิชาขนมอบและการแตงหนาเคก หัวขอ“การทำเบเกอรี่ โดยไมใชเตาอบ”

เนื ่องจากนักศึกษาไมมีเตาอบในการอบขนม จึงมีการสอบถามนักศึกษาวาอยาก

อบรมเบเกอรี่แบบใด นักศึกษาแจงวาอยากทำเบเกอรี่แบบที่ไมตองใชเตาอบ ผูสอนจึงจัด

ตามตองการของนักศึกษา เพื่อใหตรงกับสถานการณปจจบุันมากที่สุด นักศึกษาสามารถ

นำไปปฏิบัติในชวงโควิด และสามารถขายไดทั้งออนไลนและที่บาน 

4.  กิจกรรมเตรียมความพรอมและฝกประสบการณวิชาชีพ ในหัวขอ“การตลาด

สำหรับธุรกิจคหกรรม” เน่ืองจากนักศึกษามีทักษะการปฏิบัติ แตเมื่อทำแลวไมมีชองทาง

การตลาดสำหรับการจัดจำหนาย จึงไดเพิ่มเทคนิคการจำหนายใหกับนักศึกษาเพื่อสามารถ

นำไปตอยอดเมื่อจบการศึกษาไปแลว 

5. กิจกรรมเตรียมความพรอมและฝกประสบการณวิชาชีพในหัวขอ “การนำเสนอ

อาหารเพื่อการคา” เปนกิจกรรมที่จัดตอเน่ืองจากกิจกรรมการตลาดสำหรบัธุรกิจคหกรรม 

เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสามารถจัดจำหนายได โดยใชเทคนิคการถายภาพ การจัดตกแตง

อาหาร 

6. กิจกรรมเตรียมความพรอมและฝกประสบการณวิชาชีพวิชาชีพ ในหัวขอ

“ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ และการบริการอาหาร” เปนกิจกรรมที่เตรียมพรอมสำหรับ

การฝกประสบการณในภาคเรียนสุดทายในโรงแรม สถานประกอบการ เนื่องจากตองใช

ภาษาอ ังกฤษในการฝกประสบการณ ทำให น ักศ ึกษามีความมั ่นใจก อนออกฝก

ประสบการณ 

บัณฑิตที่พึง

ประสงค” 

ประจำปบ

ประมาณ 2564 

คห.5.1-3 มคอ.3

รายวิชาแกะสลกั

และงานใบตอง

สำหรับตกแตง

อาหาร  

คห.5.1-4 ตาราง

การเรียนการสอน

ที่ปรบัใหมใน

รายวิชาการ

แกะสลักและงาน

ใบตองสำหรับการ

ตกแตงอาหาร 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

     หลังการจัดกจิกรรมทุกครัง้สาขาวิชาจะมกีารประเมินกจิกรรมวาเปนอยางไร พบวา

นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกจิกรรมทุกครัง้และมีการเสนอใหจัดกจิกรรมอกีครั้ง

ตอไป  

      ในรายวิชาการแกะสลักและงานใบตองสำหรับอาหาร ไดมีการปรับการเรียนการสอน  

เนื ่องจากมีการสอนรวมของอาจารย 2 ทาน และในระหวางการสอนพบวามีปญหา

เนื่องจากผูเรียนไมสามารถทำชิ้นงานตามที่ไดวางแผนการสอนได ผูสอนจึงตองปรับการ

สอนไปเพื่อใหเขากับผูเรียน เน่ืองจากเปนการเรียนออนไลน ผูเรียนจะเรียนรูไดชากวาการ

เรียนในหองเรียนปกติ ผูเรียนมีความเครียดอยางชัดเจน เน่ืองจากไมสามารถทำผลงาน

เสร็จในแตละสัปดาหได  ผูสอนจึงตองยืดหยุนตามความตองการของผูเรียน ซึ่งเมื่อปรับ

ตารางการสอนใหม เห็นไดชัดวาผูเรียนมีความเครียดนอยลง สามารถทำช้ินงานไดทันตาม

เวลาที่ผูสอนกำหนดได และชิ้นงานที่ปรับการเรียนการสอนใหมนักศึกษาสามารถนำไป

ตกแตงประดับจานอาหารได ใชเวลาไมนาน และสามารถนำไปพัฒนาสูชิ้นงานที่มีความ

สรางสรรคในอนาคตไดตอไป (คห.5.1-3) (คห.5.1-4) 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

เหตุผลที่ได  4 คะแนน คือ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตร โดยนำขอมูลที่ไดมาปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อใหตรงกับผูเรียนมากที่สุด ใหสอดคลองกับสภาพนักศึกษา มีกระบวนการจากผลการประเมิน
นำไปสูการปรับปรุงและพฒันา 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ ไดตามเปาหมาย คือ ระดับ 4 4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ ไดตามเปาหมาย คือ ระดับ 4 4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น 

1. การกำหนดผูสอน 

2. การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการ

สอน 

3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การกำหนดผูสอน 

    หลักสูตรไดมีการวางแผนในการกำหนดผูสอนดังน้ี  

    1. สำนักสงเสริมวิชากากรและงานทะเบียน สงรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 

2564 มายังสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

    2. สาขาวิชาประชุมอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อจัดผูสอนในแตละรายวิชา รวมกัน

ศึกษาวิเคราะหรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

แผนการเรียน คำอธิบายรายวิชา พิจารณารวมกันถึงคุณสมบัติ ความรู ประสบการณ

ของผูสอนในหลักสูตร นำมาจัดตามคุณสมบัติและวางแผนผูสอนใหเหมาะสมในแตละ

รายวิชา ซึ่งหลักสูตรมีรายวิชาที่รับผิดชอบทั้งรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ รายวิชาเฉพาะ   

รายวิชาการศึกษาทั่วไป โดยอาจารยผูสอนที่ไมใชผูบริหารจะมีภาระงานสอนไมต่ำกวา 

12 ช่ัวโมง สวนประธานหลักสูตรจะมีภาระงานสอนไมต่ำกวา 9 ช่ัวโมง ตามขอกำหนด

ของมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงจัดสงรายชื่อผูสอนใหแกสำนักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนเพื่อบันทึกขอมูลในระบบบริการการศึกษา         

    3. หากอาจารยในหลักสูตรมีชั ่วโมงสอนเกินกวาภาระงานสูงสุดที ่มหาวิทยาลัย

กำหนด หรือเปนรายวิชาที่ไมตรงกับคุณวุฒิและความเช่ียวชาญของอาจารยในหลักสูตร 

อาจพิจารณาจางอาจารยพิเศษที่มีความเช่ียวชาญ และมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบยีบที่

มหาวิทยาลัยกำหนดมาสอนในรายวิชาดังกลาว (คห.5.2.1)    

    4. การจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดประชุม

ปรึกษาหารือ และทบทวนข้ันตอนการดำเนินงาน จัดทำเอกสาร มคอ.3 และมคอ.4 

ที่กำหนดเนื้อหา สาระ เหมาะสม ทันสมัย ใชกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย ทั้งภาค

ทฤษฏีและปฏิบัติ ใชสื่อเทคโนโลยี  มีการบูรณาการตามพันธกิจการบรกิารวิชาการ การ

วิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาสูการเรียนการสอน รวมทั้งมีการวางแผนใหมี

การทวนสอบของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาที่ไดมีการจัดการเรียนการสอน (คห.5.2-2) 

(คห.5.2-3) 

 

 

คห.5.2-1 รายงาน

การประชุมครัง้ที่ 

4/2564 

คห.5.2-2 

ตารางสอนภาค

การศึกษา1/2564 

คห.5.2-3 

ตารางสอนภาค

การศึกษา 2/2564 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

2. การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ. 3 และ มคอ.4) 

และการจัดการเรียนการสอน 

        ปการศึกษา 2564 หลักสูตรไดดำเนินการตามระบบและกลไกในการจัดผูสอน

และกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ดังน้ี 

        1. หลักสูตรไดรับรายวิชาที่เปดสอนในป 2564 กอนเปดภาคเรียนและไดดำเนินการ

สงช่ืออาจารยผูสอนในแตละรายวิชา 

        2. สำนักสงเสริมวิชาการไดดำเนินการสงรายช่ือมายังผูสอน เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตองของรายวิชาที่สอน 

        3. อาจารยผู สอนจัดเตรียมการสอนในรายวิชาที ่ไดรับมอบหมายในป 2564  

พรอมทั้งจัดทำมคอ.3 และมคอ.4 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหทันสมัยและ

สอดคลองกับเน้ือหารายวิชา รวมทั้งการวัดการประเมินผลที่สอดคลองกับมาตรฐานผล

การเรียนรูที่กำหนดไวใน มคอ.2 โดยประธานสาขาวิชาไดกำหนดวันสงออนไลน มคอ.3 

และ4  ตามปฏิทินวิชาการที่มหาวิทยาลัยกำหนด (คห.5.2-4)  (คห.5.2-5)    

        4. อาจารยผูสอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่ระบุไวในมคอ.3 

โดยเนื ้อหาสาระของรายวิชา ผู สอนไดบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ

วิชาการ และงานวิจัย นำเนื ้อหาสาระที ่ให บริการวิชาการรวมทั ้งการทำงานกับ

กลุมเปาหมายตางๆ มาสอดแทรกในการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

        5. คณะกรรมการทวนผลสัมฤทธิ ์ประจำหลักสูตร ไดดำเนินการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนในปการศึกษา 2564  หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในภาค

การศึกษา (คห.5.2-6) 

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ไดมีการประเมนิผลการ

ดำเนินงาน ดังน้ี 

       1. หลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยมีระบบในการประเมินการสอนของอาจารยโดย

นักศึกษา เมื ่อนักศึกษาจะเขาไปดูผลการเร ียนในระบบบริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย นักศึกษาจะตองทำแบบประเมินการสอนของอาจารยผูสอนกอนจึงจะ

สามารถดูผลการเรียนได ประธานหลักสูตรสามารถดูรายงานผลการประเมินการสอน

ของอาจารยประจำหลักสูตรทุกทานและอาจารยผูสอนในหลักสูตรได ที่ประชุมอาจารย

ประจำหลักสูตรจะนำผลการประเมินดังกลาวมาพิจารณาในการกำหนดผูสอนในภาค

การศึกษาตอไป โดยตามเกณฑแลวอาจารยผูสอนตองไดคะแนนประเมนิไมต่ำกวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หากมีอาจารยผูสอนที่ไดคะแนนประเมินต่ำกวาเกณฑที่

กำหนด หลักสูตรมีกลไก ดังน้ี 

คห.5.2-4 ปฏิทิน

วิชาการ 1/2564 

คห.5.2-5 ปฏิทิน

วิชาการ 2/2564 

คห.5.2-6 แบบ

รายงานการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิภาค

การศึกษา1/2564 

คห.5.2-7 ผลการ

ประเมินอาจารยในป

การศึกษา 2564 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

- นำเรื่องเขาที่ประชุมอาจารยประจำหลักสูตร โดยเชิญอาจารยประจำวิชาที่ได

คะแนนประเมินต่ำกวาเกณฑที่กำหนดมาช้ีแจงวิธีการสอน การประเมินผล และปญหา

ในการจัดการเรียนการสอน  

        - ใหอาจารยประจำวิชาที่ไดคะแนนประเมินต่ำกวาเกณฑจัดทำแผนพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวเสนอตออาจารยประจำหลักสูตร 

        - หากอาจารยประจำวิชาใดไดคะแนนประเมินต่ำกวาเกณฑเปนเวลา 2 ภาค

การศึกษาจะใหงดสอนในรายวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาตอไป 

        2. จากกระบวนการทวนผลสัมฤทธ์ิโดยคณะกรรมการในรายวิชาที่มีการคัดเลือก 

คณะกรรมการไดใหคำแนะนำในกระบวนการวัดผล ประเมินผล เพื่อใชปรับปรุง 

ในการเขียนมคอ.3 ในรายวิชาตอไป 

        จากการประเมินรายวิชาของนักศึกษาในป 2564 คณะกรรมการหลักสูตรไดใช

ระบบและกลไกที่ไดต้ังไวในป 2561 พบวาในปการศึกษา 2564 ทุกรายวิชาไดคะแนน

ประเมินมากกวา 3.51 (คห.5.2-7) 

3. การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีระบบกลไกการจัดการ

เรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี 

        1. อาจารยประจำหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ในหลักสูตรที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    

        2. อาจารยประจำหลักสูตรประชุมรวมกับอาจารยผูสอนในหลักสูตรเพื่อกำหนด

รายวิชาที่จะมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยใหสอดคลองกบัสาระของรายวิชาและสอดคลองกับโครงการ

และกิจกรรมของหลักสูตร และนำไปเขียนระบุไวใน มคอ.3 ใหชัดเจน 

        3. อาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

        4. อาจารยประจำหลักส ูตรประชุมเพื ่อประเมินผลและแนวทางปรับปรุง

กระบวนการ     

 

 

 

 

คห.5.2-8 มคอ.3

รายวิชาอาหาร

อาเซียนและ

นานาชาติ 

คห.5.2-9 ภาพ

กิจกรรมการพฒันา

สูตรอาหารจากพืช

พื้นถ่ิน 

คห.5.2-10 คำสั่ง

แตงต้ังกรรมการ

โครงการการพัฒนา

สูตรอาหารจากพืช

พื้นถ่ิน 

คห.5.2-11 มคอ.3

รายวิชาสัมมนา 

คห.5.2-12 ภาพ

กิจกรรมการยอมสีกก

จากพรรณไมในปา

เขาพลวง 
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ผลการดำเนินงานในป 2564 มีดังตอไปน้ี 

1. ผศ.ศรุดา  นิติวรการ ไดนำนักศึกษาเขารวมบริการวิชาการ การพัฒนาสูตร

อาหารจากพืชพื้นถ่ิน  ตำบลเกาะเกร็ด จ.นนทบรุี เปนการพัฒนาสูตรซาลาเปาและขนม

จีบหนอกะลา  ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดําริ  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร ในรายวิชาอาหารอาเซียนและนานาชาติ  (คห.5.2-8) (คห.5.2-9) (คห.5.2-10) 

2. ผศ.ดร.ชุติมา  สังคะหะ  นำนักศึกษาเขารวมบริการวิชาการในเรื่องการยอมสกีก

จากพรรณไมในปาเขาพลวงและบริเวณวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน จังหวัดลพบุรี 

ในโครงการอนุร ักษพันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดําร ิสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดําริ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

บูรณาการในรายวิชาสัมมนาทางคหกรรมศาสตร (คห.5.2-11) (คห.5.2-12) (คห.5.2-13) 

 

คห. 5.2-13 คำสั่ง

แตงต้ังกรรมการการ

ยอมสีกกจากพรรณ

ไมในปาเขาพลวง

และบริเวณชัย

บาดาลพิพฒัน 

จังหวัดลพบรุ ี

 

 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ ไมไดตามเปาหมาย 3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ ไมไดตามเปาหมาย  3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น 

1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

3. การกำกับการประเมนิการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 101 

 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1. คณะกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรประชุม

วางแผนเพ ื ่อกำหนดเกณฑ การประเม ินผ ู  เร ียนตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยกำหนดใหสงมคอ.5 และ 6 ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้น 

ภาคการศึกษา 

2. คณะกรรมการประจำหลักสูตรมอบหมายรายวิชาใหผูสอนกำหนดการเกณฑการ

ประเมิน โดยใหมีการเปรียบเทียบ มคอ.3 และ 4  กับ มคอ.5 และ 6  

3. คณะกรรมการประจำหลักสูตรวิเคราะหการประเมินผลการเรียนตามรายวิชา 

สรุปผลจากการประเมินผลการเรียน นำผลการเปรียบเทียบมาหาแนวทางพัฒนา 

 

ผลการดำเนินงาน 

  คณะกรรมการหลักสูตรไดกำหนดเกณฑการประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 

3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานความสัมพันธระหวางบุคลากรและความรับผิดชอบ 

5) ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาจารยผูสอนกำหนดการประเมินผูเรียนทั้งการทดสอบที่เปนอัตนัยและปรนัย ขอสอบ

ทฤษฎี และปฏิบัติ ปากเปลา ประเมินทักษะผูเรียนรายบุคคลและรายกลุม 

        คณะกรรมการประจำหลักสูตรวิเคราะหการประเมินผลการเรียนตามรายวิชา 

สรุปผลจากการประเมินผลการเรียน โดยกำหนดวิธีการที่ใชในการประเมินเกณฑการ

ประเมินและผลการประเมินใหสอดคลองกับ มคอ.2 มคอ.3 ของแตละรายวิชา 

        รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรกำหนดเกณฑการประเมินตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 5 ดาน ซึ่งกำหนดวิธีการใหสอดคลองกับ มคอ.2 

มคอ.3 ของแตละวิชา โดยมีปฏิทินวิชาการปการศึกษา 2564 สำหรับอาจารยระดับ

ปริญญาตรี ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีกำหนดการประกาศในเว็ปไซต 

http://etcserv.pnru.ac.th/Offi/acade/Education-Aoi/Calen-tea/64-t/Home.htm 

ให อาจารยส ง มคอ.ในระบบออนไลน https://reg.pnru.ac.th/home โดยในป

การศึกษา 1/2564 มีจำนวน 13 วิชา ไดแก ภาษาอังกฤษสำหรับคหกรรมศาสตร 1 

การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร สัมมนาทางคหกรรมศาสตร โภชนบำบัด ขนมไทยและ

อาหารวาง อาหารอาเซียนและนานาชาติ กรจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร การฝก

คห.5.3-1 มคอ.7 

 

http://etcserv.pnru.ac.th/Offi/acade/Education-Aoi/Calen-tea/64-t/Home.htm%20%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD.%E0%B9%83%E0%B8%99
http://etcserv.pnru.ac.th/Offi/acade/Education-Aoi/Calen-tea/64-t/Home.htm%20%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD.%E0%B9%83%E0%B8%99
https://reg.pnru.ac.th/home
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ประสบการณวิชาชีพอาหารและโภชนาการ สิ ่งทอและเครื ่องนุ งหม การจัดการ

ทรัพยากรครอบครัว หลักการประกอบอาหาร พัฒนาการครอบครัวและอนามยัเจริญ

พันธ และการแกะสลักและงานใบตองสำหรับตกแตงอาหาร มีการสงวันที ่ มคอ.3 

กำหนด 7 วันกอนเปดภาคเรียน ภาคในวันจันทรที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันจันทรที่ 

27 มิถุนายน 2564 มคอ.5 และ 6 กำหนด 30 วันหลังสิ้นสุดวันสงเกรด โดยกำหนดให

สงระหวางวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึง พุธที่ 1 ธันวาคม 2564 กำหนดสง มคอ.5 

ภายใน 30 วันหลักสิ้นสุดวันสงเกรด ระหวางวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันพุธที่ 1 

ธันวาคม 2564 สำหรับปการศึกษา 2/2564 จำนวน 13 วิชา ไดแก ภาษาอังกฤษ

สำหรับคหกรรมศาสตร 2 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน คหกรรมศาสตร

เบ ื ้องตน คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศฯ การเตร ียมความพรอมฝก

ประสบการณวิชาชีพฯ เศรษฐศาสตรผูบริโภค การวิจัยทางคหกรรมศาสตร โภชนาการ 

อาหารไทย การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร ขนมอบและการแตงหนาเคก 

สุขาภิบาลอาหารและการควบคุม และหลักศิลปะและการจัดดอกไม มีการสงวันที่ มคอ.3 

กำหนด 7 วันกอนเปดภาคเรียน ภาคในวันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันจันทรที่ 

14 พฤศจิกายน 2564 มคอ.5 และ 6 กำหนด 30 วันหลังส ิ ้นสุดวันสงเกรด โดย

กำหนดใหสงระหวางวันจันทรที่ 21 มีนาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 

และกำหนดสง มคอ. 7 ระหวางวันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึง 19 พฤษภาคม 2565 

 

 การประเมินกระบวนการดังน้ี 

 จากการทบทวนกระบวนการ พบวา หลักสูตรไดดำเนินการครบ 3 ข้ันตอน โดยมี

การประชุมชี ้แจงในคณะกรรมการหลักสูตรไดดำเนินการใหระบุรายละเอียดการ

ประเมินการสอนใน มคอ.3 ใหครบทั้ง 5 ดาน และมีการวิเคราะหการประเมินผลการ

เรียนตามรายวิชา สรุปผลการประเมินผลการเรียนจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปละ 2 

ครั้ง โดยในปการศึกษา 1/2564 และ 2/2564 และอาจารยผูสอนไดสง มคอ.3 มคอ.5 

และมคอ.7 ภายในเวลาที่กำหนด      

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ระบบและกลไกเร่ิมโดย 

1. คณะกรรมการประจำหลักสูตรประชุมวางแผนการตรวจสอบการประเมินผลการ

เรียนรูของนักศึกษา 

2. ติดตามใหมีการจัดทำ มคอ.5 ใหเสร็จตามกำหนดเวลา  

     คณะกรรมการประจำหลักสูตและผูทรงคุณวุฒิไดมีการรวมประชุมวางแผนการ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ในรายวิชาที่ เกรดไมกระจาย 

ใหผูสอนชี้แจงการตัดเกรดถึงสาเหตุที่ทำใหผิดปกติและมาตรการแกไข จากนั้นกำกับ

คห.5.3-1 มคอ.7 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ติดตามใหมีการจัดทำ มคอ.5 ให เสร็จตามกำหนด และไดรายงานใน มคอ.7 

การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ ไดแก รายวิชา 4514303 การจัดเลื้ยงและ

การบริการอาหาร นักศึกษามีระดับคะแนนอยู ในระดับ A และ B+ เปนสวนใหญ 

เนื่องจากนักศึกษาจะตองมีการเตรียมความพรอมของสถานที่และอาหารกอนถึงเวลา

การจัดเลี้ยงจริง ซึ ่งใชเวลานอกเหนือจากในชั ่วโมงเรียนทำใหอาจารยไมสามารถ

ประเมินผลของการมีสวนรวมของนักศึกษาแตละคนในข้ันตอนดังกลาวไดชัดเจน จึงได

ประเมินในภาพรวม  

สรุปผลการดำเนินงาน  

       อาจารยผูสอนนำผลการเรียนแตละรายวิชาเสนอตอกรรมการประจำหลักสูตร 

พบวา ผลการเรียนในรายวิชามีความผิดปกติ จึงแกไขโดยใหผู สอนกลับไปทบทวน

กระบวนการเกณฑการใหคะแนนเพื่อใชในปถัดไป และกำกับติดตามการจัดทำ มคอ.5 

ใหเสร็จตามเวลาที่กำหนด จาก มคอ.7  

       จากการตรวจสอบพบวา ในปการศึกษา 2564 วิชาที ่มีคะแนนผิดปกติ

อาจารยผูสอนไดระบุเหตุผลและหามาตรการแกไข แลวนำไปปรับปรุงใน มคอ.3 เพื่อ

นำไปใชในเทอม 2564 ซึ ่งผลปรากฏวา ในปนี ้ไมมีการปรับปรุงการเรียนการสอน

เน่ืองจากสถานการณโควิด 19 ซึ่งพบวาผลจากการทวนสอบ ผูทรงคุณวุฒิการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนระดับหลักสูตร วาใหทุกวิชาควรมีการเขียนปญหา

ผลการเรียนมาวิเคราะหเพื่อแกปญหาใน มคอ.3 ในปถัดไป ในปการศึกษา 2565 นี้ 

ทางคณะฯ ไดม ีนโยบายใหอาจารยไดม ีการปรับปรุง มคอ.3 ให สอดคลองกับ

สถานการณมากข้ึน โดยมีการทวนสอบฯ ผลการทวนสอบฯ ดังน้ี 

ปการศึกษาท่ี 1/2564  

1. คหกรรมศาสตรเบื้องตน      

- ตรวจสอบหนวยกิตรายวิชา หมวด 1 และ 3 ใหสอดคลองกัน 

- มคอ.5 หมวด 2 ช่ัวโมงเรียนขาด 1 ช่ัวโมง 

- ควรอธิบายการจัดกิจกรรมใหชัดเจน และนำไปสะทอนในมคอ.3 ปถัดไป ในหมวด 5 

- จำนวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา ควรตรงกับหนวยกิตปฏิบัติ 

- หัวขอการจัดการเรียนการสอน ขาดช่ัวโมงทฤษฎี 1 ช่ัวโมง 

- การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ควรเนนตัวนักศึกษาตอผลสัมฤทธ์ิ 

แตละดาน (5 ดาน) มากนอยเพียงใด 

- การปรับปรงุควรอธิบายขยายความเปนแบบใด ควรสะทอนในมคอ.3  หมวด 5 

2. คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ   

- หมวด 3 ขอ 7 อธิบายเพิ่มตามหมวด 7 ขอ 4 (มคอ.3) 

- ควรเขียนแผนปรับปรงุในปถัดไป (หมวด 4) มาเปนขอมูล  
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แจงใน SAR สาขา คณะ อื่นๆ 

- แผนการปรบัปรุงควรนำหมวด 4 มาเปนฐานเพื่อปรับแจงใน SAR สะทอนไประดับ

สาขา คณะ มหาวิทยาลัย หาแนวทางแกไขปรับกระบวนการตอไป 

3. เศรษฐศาสตรผูบริโภค 

- แผนการสอนใหเพิม่สปัดาหที่ 16 สอบปลายภาค 

- หมวด 5 ขอ 1 ช่ัวโมงไมครบ ขาด 1 ช่ัวโมง 

- แผนไมตรงกับ Domain หมวด 4 

- การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ หมวด 3 ขอ 7 ตองเขียนเพราะมใีนมคอ.3 หมวด 7 ขอ 4 

- หมวด 6 ตองเขียนเพราะสะทอน หมวด 2 ขอ 3 

- แผนการปรบัปรุง ควรนำหมวด 4 มา ถาคณะกรรมการหลักสูตรรบัทราบ 

- จำนวนช่ัวโมง ที่ใชตอภาคการศึกษา ไมครบ 

- จุดมุงหมายและวัตถุประสงคใหเขียนตาม Domain เรียนรู 5 ดาน จะไดครอบคลุม 

- แผนการสอนและการประเมินผลในหัวขอสอบกลางภาคขาดไป 1 ช่ัวโมง 

 - แผนการประเมินผลการเรียนรู Copy มาผิดหรือไม 

- การเขียนอางอิงในหมวด 6 ยังมีการผิดพลาด 

- ขอเสนอการดำเนินการเพื่อปรบัปรุงวิธีการสอนใหดูวิธีการเขียนใหม 

- การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ตองเขียนเพราะในมคอ.3 เขียนไวในหมวด 7 

ขอ 4 และควรเนนผลสัมฤทธ์ิแตละดาน (มากนอย) ตาม Domain  

- แผนการปรับปรุง (หมวด 6) ตองเขียนเพราะมีตามหมวด 2 ขอ 3  

- ขอเสนอแผนการปรับปรงุ ควรนำหมวด 4 มาเขียนเพื่อปรบัปรงุหรือนำเสนอใน 

SAR ตอหนวยงานถึงปญหา วิธีการแกไขไดอยางไร 

4. ขนมอบและการแตงหนาเคก 

 - มีคำผิดคำถูก แบบฟอรมที่ print มาจาก internet มีเครือ่งหมาย ???  

- แผนประเมิน (มคอ.3) ไมสอดคลองกบัหมวด 4 

- ควรเขียนทวนสอบหมวด 3 ขอ 7 เน่ืองจากไดกำหนดไวในมคอ.3 

- หมวด 6 ตองเขียน เน่ืองจากมกีารปรบัใหเห็นในหมวด 2 

คาดวาปรับตามสถานการณ และจัดการเรียนการสอน แบบออนไลนอีกคะ  

- หมวด 3 การศึกษาดวยตนเอง ควรใส 75 ช่ัวโมง 

- แผนการประเมินผลการเรียนรู ใหแกไขใหตรงแผน 

- หมวด 6 ในอางอิงใหเขียนตามหลักการเขียนอางอิง 

- หัวขอการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ เน่ืองจากผูสอนไดเขียนไวในมคอ.3  

- กรณีไมทำควรใหเหตุผลและปญหาหรืออปุสรรคเกิดจากอะไร 

- ควรเขียนแผนปรับปรงุตามสถานการณ เชน Covid-19 ขอ 1 และปรับปรงุในภาค

การศึกษาถัดไปในปการศึกษาหนา 
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5. โภชนาการ   

 - ลดปริมาณวิธีการประเมินแตละดาน เพือ่ความสะดวกและสอดคลองกบัผูสอน 

เหลือ 1-2 ขอ เพราะจะสะทอนในหมวด 5 ขอ 2 

- ควรเขียนแผนตามสถานการณเพื่อเตรียมไวในเทอม หรือปถัดไป แลวเปนการแจง

ประธาน คณะกรรมการ คณะ และมหาวิทยาลัย ในการหาแนวทางแกไขที่เหมาะสม 

- ตองเขียนช้ันปที่เรียน 

- วัตถุประสงคควรเขียนตามผลการเรียนรูก็ดี จะไดชัดเจน 

- ลดวิธีการประเมนิจะชวยใหไมเหน่ือยในการวิเคราะหและตอบประเด็นไดครบ 

- แผนการประเมินผลการเรียนรู ดานความรูไมตรงกับหมวด 4 ขอ 2.3  

- หัวขอสอบกลางภาค ไมตรงตามแผน มคอ.3 ในแผนมคอ.3 ระบุสปัดาหที่ 6, 8 

- วิธีการทวนสอบ ควรระบุใหชัดเจน เชน ทดสอบยอย สุมตรวจผลงานนักศึกษา 

วิธีการใหคะแนน พฤติกรรมกับคะแนน 

- แผนการสอนใหเพิม่สปัดาหที่ 16 การสอบปลายภาค 

6. สุขาภิบาลอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร 

- ช่ัวโมงในแผนการสอนไมตรงกับหนวยกิตในบางสัปดาห 

- หนวยการประเมิน หรือแบงคาคะแนน มคอ.3 ไมมีขอ 5 (รายละเอียด) 

- หัวขอการประเมินผล ดานความสอดคลองเหมาะสมกบัมาตรฐานผลการเรียนรูดาน

ทักษะ การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมพบใน

มคอ.3 แตพบในมคอ. 5  

- ควรมีเน่ืองจากตองใชปรบัตามความเหมาะสมในสถานการณ เชน Covid-19 

- แผนการประเมินผลการเรียนรู ขาดทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

- หัวขอทรัพยากร ควรเขียนตามหลักอางอิง 

- ทวนสอบควรเนนรายละเอียด ผลการเรียนรู 5 ดาน และเปรียบเทียบมากนอย

เพียงใด ใชเกณฑอะไร 

- หมวด 6 ควรมีการปรับปรงุตามสถานการณในปจจบุัน Covid-19 เพื่อใชกำหนด

แผนการเรียน มคอ.3 

- แผนการสอนใหเพิม่สปัดาหที่ 16 สอบปลายภาค 

 

ปการศึกษา 2/2564 

1. รายวิชา 4513206 ขนมไทยและอาหารวาง      

- ควรแบงแผนการเรียนใหม ช่ัวโมงปฏิบัติกับทฤษฎีไมครบ 

- ในแตละสัปดาหควรมีทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ อยางละ 2 ช่ัวโมง ตามมคอ.2 

- สอบปลายภาคควรปรับช่ัวโมงในการสอบ 

- มคอ.3 ขาดแผนการประเมิน (ทกัษะการวิเคราะห) หมด 5 
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- ไมไดนำปญหาผลการเรียนมาวิเคราะหเพือ่แกปญหา 

- ควรเพิ่มวัตถุประสงคจากคำอธิบายรายวิชาดวย 

2. รายวิชา 4511204 หลักการประกอบอาหาร   

- ควรนำมคอ.5 เทอมที่ผานมา มาเขียนในมคอ.3 และนำเสนอในมคอ.5 ปน้ี 

- ควรนำเสนอปญหาใหประธาน และคณะกรรมการ แผนปรับปรุง (หมวด 6) ในมคอ.5 

3. รายวิชา 4551105 การแกะสลกัและงานใบตองสำหรับตกแตงอาหาร   

- ช่ัวโมงในแผนการสอบควรเปน (2-3-5) หรือไม 

- ใน 1 สัปดาหควรแยกทฤษฎี และปฏิบัติใหชัดเจน (2:3) 

- ช่ัวโมงสอนไมครบขาด 13 ช่ัวโมง 

- ไมเห็นแผนขอ 7 ใน มคอ.3 เทอมน้ี จึงไมทราบนำมาปรับหรือไม 

- จุดมุงหมายขอ 2 และ 3 ซึ่งจะนำมาเขียนเปนขอเดียวกัน 

- แกไขจำนวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา บรรยาย 30 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 16 

ช่ัวโมง 

- แกไขจำนวนช่ัวโมงในแผนการสอนแตละสปัดาห 

- แกไขการเขียนอางอิงเอกสารตำราหลัก 

4. รายวิชา 4561103 สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

 - ขอสังเกตช่ัวโมงการสอนไมครบ ทฤษฎี และปฏิบัติ ในมคอ.3 จึงสงผลใหมคอ.5 

ช่ัวโมงไมครบไปดวย (ขาดอีก 4 ช่ัวโมง) 

- ควรแยกรายละเอียดทฤษฎี และปฏิบัติใหชัดเจน ในแผนการสอน เพื่อสะดวกใน

การปรับการเรียนการสอน 

- อางอิงควรเขียนตามหลักวิชาการ 

- หัวขอที่สอนไมครอบคลุม นำไปเขียนเพื่อนำไปปรบัปรุงระหวางการสอนหรือป

ถัดไป  

- ไมนำปญหาการจัดการเรียนการสอนมาวิเคราะหเพื่อหาทางแกไข 

- แกไขจำนวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

- ในการปฏิบัติผูสอนใชอะไรเปนสื่อในการเรียนการสอน 

- ในสัปดาหของเสนใย ผูสอนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ คืออะไร 

- ในสัปดาหของคุณสมบัติของใยผา ช่ัวโมงปฏิบัติหาย 

- ในสัปดาหการเย็บดวยจกัร ช่ัวโมงทฤษฎีหาย 

- หัวขอการสอบภาคปฏิบัติเปนรายบุคคล ไมมีในแผนการสอน 

5. รายวิชา 4503101 การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร   

 - การปรับปรุงหมวด 6 มคอ.5 ตองรายงานใหประธานสาขาทราบ เพือ่ใชในการ

พัฒนาหลักสูตรตอไป และตองเขียนในมคอ.3 

- จุดมุงหมายและวัตถุประสงคควรขียนสรปุเปนขอๆ 
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- ช่ัวโมงในการเรียนการสอนไมครบ 

6. รายวิชา 4501102 การจัดการทรัพยากรครอบครัวฯ 

- ช่ัวโมงการศึกษาดวยตนเองเขียนไมครบ 

- ควรแยกทฤษฎี และปฏิบัติใหชัดเจน เน่ืองจากมีอยางละ 2 สัปดาห จะไดทราบ

ปญหาเกิดจากทฤษฎีหรอืปฏิบัติแทจริง 

- ควรนำปญหาจากมคอ.5 เทอมกอน มาใชเขียนมคอ.3 เพือ่สะทอนในมคอ.5 ปน้ี 

- หมวด 6 ตองเขียนเพื่อแจงประธาน หัวหนา คณะกรรมการสาขา เพื่อนำขอมูลไปใช

ในการปรับหลกัสูตรตอไป 
การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมนิหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 

และ มคอ.7) 

ระบบและกลไกเริม่โดย 

1. คณะกรรมการประจำหลักสูตรประชุมเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดของวิชา (มคอ.5)  

2. ผูสอนสงรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาน้ัน 

3. ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4. นำผลจากการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาในภาคการศึกษาถัดไป 

 

ผลการดำเนินงาน 

        คณะกรรมการประจำหลักสูตรจัดประชุมเกี่ยวกับการจัดทำมคอ.5 โดยพิจารณา

สอดคลองกันของมคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.5 ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ผูสอนสงมคอ.5 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชาไดดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา 

        ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ไดจัดการเรียนการสอน 13 วิชา ไดจัดใหมีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิ 6 วิชา โดยจัดใหมีการทวนสอบ การประชุมคณะกรรมการประจำ/บริหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ไดประชุมสรรหาผูทรงคุณวุฒิทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาระดับหลักสูตรประจำปการศึกษา 2564  โดยกำหนดผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

จำนวน 2 ทาน คือ รองศาสตราจารย สุมาลี  เกียรติชนก และผูชวยศาสตราจารย

ปรัชญา  แพมงคล ประกอบดวยวิชา 6 วิชา ดังน้ี คหกรรมศาสตรเบื้องตน คอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เศรษฐศาสตรผู บริโภค ขนมอบและการแตงหนาเคก 

โภชนาการ และสุขาภิบาลอาหารและการควบคุมคุณภาพ และภาคการศึกษาที่ 2/2564 

ไดจัดการเรียนการสอน 13 วิชา ไดกำหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 6 วิชา ไดแก 

การจัดการทรัพยากรครอบครัวฯ ขนมไทยและอาหารวาง หลักการประกอบอาหาร การ

คห.5.3-1 มคอ.7 

คห.5.3-2 รายงาน

การประชุม 5/2564 

คห.5.3-3 แบบ

รายงานผลการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิ 

1/2564 

คห.5.3-4 แบบ

รายงานผลการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิ 

2/2564 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

แกะสลักและงานใบตองสำหรับตกแตงอาหาร สิ ่งทอและเครื ่องนุ งหม การจัดการ

ธุรกิจคหกรรมศาสตร  

 

สรุปผลการดำเนินงาน 

       อาจารยผูสอนจัดสงรายงานมคอ.5 ภาคใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทุกวชิา 

คณะกรรมการหลักสูตรไดมีการประชุมช้ีแจงการจัดทำและกำหนดวันสงมคอ.5 ไดมีการ

ประชุมการทวนสอบและจัดทวนสอบโดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาทบสอบ และพบวา

วิธีการทวนสอบการวัดและการประเมินผล โดยตรวจสอบวิธีการวัดและประเมินผลตาม

มาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ผูทรงคุณวุฒิใหคำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน 

ไดแก ควรกำหนดวิธีการสอนใหสอดคลองกับมคอ.2 ควรมีการแสดงวิธีการประเมินผล

ใหชัดเจน ควรวางแผนการสอนตามคำอธิบายรายวิชา รวมทั้งกำหนดจุดมุงหมายการ

เรียนรูในชัดเจน  

การประเมินกระบวนการ ดังน้ี 

จากผลการดำเนินงาน พบวา หลักสูตรไดปฏิบัติตามขั้นตอนที่ไดกำหนดไวทั้ง 4 

ข้ันตอน  

1. คณะกรรมการประจำหลักสูตรประชุมเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดของวิชา 

(มคอ.5) โดยมีการประชุมคณะกรรมการประจำ/บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

ครั้งที่ 5/2564 

2. ผูสอนสงรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาน้ัน ตามรายงานการสง มคอ.5   

3. ทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 2 ครั ้ง และจัดทำรายงานการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนในปการศึกษา 1/2564 และ 2/2564 โดยการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 12 รายวิชา จากจำนวนรายวิชาที่

เปดสอนทั้งหมด 26 รายวิชา คิดเปนรอยละ 46 ของรายวิชาที่เปดสอนในปการศกึษา 

2564  

4. นำผลจากการประเมินมาปรับปรงุ/พัฒนาในภาคการศึกษาถัดไป  

      ในปการศึกษาน้ีไมพบการนำผลการทวนสอบมาปรับปรุง เน่ืองมาจากสถานการณ

โควิด-19 ตองปรับวิธีการเรียนการสอนเปนรปูแบบออนไลน โดยเปนเรื่องใหมที่อาจารย

ผูสอนที่ตองเรียนรูและปรับตัวตอไป 
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กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 ระดับ หลักสูตรมีระบบกลไกเริม่จากการ

ประชุม ไดนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  

แตไมมีการประเมิน 

3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 ระดับ หลักสูตรมีระบบกลไกเริม่จากการ

ประชุม ไดนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  

แตไมมีการประเมิน 

3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

มีการดำเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 0 

มีการดำเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 

มีการดำเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.00 

มีการดำเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.50 

มีการดำเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.75 

มีการดำเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5.00 

 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละผลการดำเนินงานตามตัวบงช้ีการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

 

ผลการดำเนินงาน 

ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 ผาน 

 ไมผาน 
1. อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอย

รอยละ 80  มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดำเนินงานหลักสูตร 

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรมสีวน

รวมในการประชุมวางแผนหลักสูตร 

100 % 

คห.5.4-1 วาระการ

ประชุมคณะกรรมการ

ประจำ/บริหารหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 

คหกรรมศาสตร  

 ผาน 

 ไมผาน 
2. มีรายละเอียดของหลกัสูตรตาม

แบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

หลักสูตรมีรายละเอียดตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคลองกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

 

คห.5.4-2 มคอ.2 

คห.5.4-3 รายงานการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร  

 

จำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่

ดำเนินการไดจริง 
X  100 

จำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่

ดำเนินงานในปการศึกษาน้ัน 
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ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 ผาน 

 ไมผาน 
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และมคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกรายวิชา 

มรีายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ

มคอ.3 และ มคอ.4 กอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาครบทกุ

รายวิชา 

 

คห.5.4-4 สรปุผลการสง

มคอ.3 และ มคอ.4 

 ผาน 

 ไมผาน 
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

มีการจดัทำรายงานผลการดำเนินการ

ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาที่เปดสอนในสาขาวิชา 

ครบทุกรายวิชา 

 

คห.5.4-5  สรปุผลการสง

มคอ.5 และ มคอ.6 

 ผาน 

 ไมผาน 
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

มีการจดัทำรายงานผลการดำเนินการ

ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป

การศึกษา 

คห.5.4-6 สรปุผลการสง

มคอ.7 ของหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

 ผาน 

 ไมผาน 
6. มีการทบทวนผลสอบสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

หลักสูตรจัดการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 

มีการดำเนินการทวนสอบปการศกึษา 

1/2564 และ 2/2564 โดยการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิ จำนวน 12 รายวิชา 

จากจำนวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด 

26 รายวิชา คิดเปนรอยละ 46 ของ

รายวิชาที่ เป ดสอนในปการศึกษา 

2564  

คห.5.4-7 รายงานการ

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 

1/2564 และ 2/2564 

ของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร 

 ผาน 

 ไมผาน 
7. มีการพฒันา/ปรบัปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอื

การประเมินผลการเรียนรูจากผลการ

ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน

มคอ.7 ปที่แลว 

มีการปรบัปรุงการจัดการเรียนการ

สอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการ

ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปที่แลว 

คห.5.4-8 มคอ.7 ของ

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาคหกรรม

ศาสตร 
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ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 ผาน 

 ไมผาน 
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรบั

การปฐมนิเทศหรอืคำแนะนำดาน

การจัดการเรียนการสอน 

แตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร

เพิ่มข้ึนจำนวนหน่ึงทาน ซึง่เปน

อาจารยภายในและไดรับการ

ปฐมนิเทศเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียน

การสอนเปนการภายในเรียบรอยแลว 

คห.5.4-2 มคอ.2 

 

 ผาน 

 ไมผาน 
9. ประจำหลักสูตรทุกคนไดรบัการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ

อยางนอยปละหน่ึงครัง้ 

อาจารยประจำทุกคนไดรบัการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหน่ึงครัง้/เรื่อง/คน/ป 

คห.5.4-9 สรปุกจิกรรม

การพัฒนาวิชาชีพของ

อาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน 

 ผาน 

 ไมผาน 
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม

นอยกวารอยละ 50 ตอป 

บุคลากรมจีำนวน 1 คน สนับสนุน

การเรียนการสอน ไดรบัการพัฒนา

วิชาการและ/หรือวิชาชีพ คิดเปน

รอยละ 100 

คห.5.4-10 สรปุกจิกรรม

การพัฒนาวิชาชีพของ

อาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน 

 ผาน 

 ไมผาน 
11. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/บัณฑิตใหมทีม่ีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ย 4.21 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

คห.5.4-11 รายงานความ

พึงพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/บัณฑิตใหม 

 ผาน 

 ไมผาน 
12. ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่

มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 

4.38 จากคะแนนเต็ม 5.0 

คห.5.4-12 รายงานความ

พึงพอใจของผูใชบัณฑิต   

คารอยละผลการดำเนินงาน = 12/12 x 100 = 100 

 

หมายเหตุ กรณีที่หลักสูตรใดมีตัวบงช้ีการดำเนินงานเพิ่มเติมมากกวาที่กำหนดใหเพิ่มเติมได ทั้งน้ีตองเปนไปตาม 

มคอ. 2 ของหลกัสตูร 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.4 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ 100  ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

หลักสูตรฯ ไดดําเนินการในตัวบงช้ี ตาม

เกณฑที่กําหนดสําหรับหลักสูตร 11 ขอ 

คิดเปนรอยละ 100  

5 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.4 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ 100 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

หลักสูตรฯ ไดดำเนินการในตัวบงช้ี ตาม

เกณฑที่กำหนดสำหรบัหลักสูตร 12 ขอ 

คิดเปนรอยละ 100  

5 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
 

การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสมัฤทธิผ์ล

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาในอนาคต 

 ไดรับงบประมาณในดาน

ครุภัณฑนอย ทำใหไมสามารถ

จัดหาเครื่องมือทีท่ันสมัย

สำหรับการเรยีนการสอนได 

ผลกระทบทำใหนักศึกษาขาดโอกาส

ในการฝกปฏิบัติ ขาดทักษะในวิชาชีพ 

เขียนของบประมาณครุภัณฑทุกๆ ป   

 

 

 

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 114 

 

ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น 

1. ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให

มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

2. จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจำ

หลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

ในการจัดหาสิ ่ งสนับสนุนการเร ียนร ู ของหลักส ูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ในปการศึกษา 2564 อาจารยประจำหลักสตูรไดมีการประชุม

เพื่อวางแผนระบบการดำเนินงานจัดหาสิ่งสนับสนุน จากปการศึกษาที่ผานมา โดยปรับ

กระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุน ซึ่งมอบหมายใหอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเจาหนาที่

หองปฏิบัติการและนักศึกษาไดมีสวนรวมในการเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ตองการ

ใชในการเรียนการสอนเพิ่มเติม วาควรมีอะไรบางเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเปนบัณฑิตทีม่ี

คุณภาพ เพื่อดำเนินงานใหไดมาซึ่งสิ่งสนับสนุนตามตองการใหไดมากที่สุดดังตอไปน้ี 

1. จัดทำคำขอต้ังงบประมาณรายจายประจำปตามประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

กับการสนับสนุนทรัพยากรดานการเรียนการสอนเพื่อเปนงบประมาณในการจัดซื้อและ

ซอมบำรุงวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑที ่จำเปนสำหรับการเรียนการสอน วัสดุและ

อุปกรณในหองเรียนและหองปฏิบัติการ และเพื่อจัดซื้อครุภัณฑที่จำเปน นำเสนอคณะ 

เพื่อรวบรวมและพิจารณากลั่นกรอง กอนนำสงกองนโยบายและแผนเพื่อพิจารณาใน

ลำดับตอไป  

2. คณะกรรมการประจำหลักสูตรจะร วมกันวางแผนการใชห องเรียนและ

หองปฏิบัติการตางๆ ใหมีความเพียงพอตอการเรียนการสอนและการวิจัยในแตละภาค

การศึกษา โดยจัดตารางเรียนใหสอดคลองและเหมาะสมกับการใชงานของแตละ

รายวิชาที่กำหนดไวในแผนการเรียน นำเสนอคณะฯ เพื่อรวบรวม กอนนำสงสำนัก

สงเสริมวิชาการฯ ตอไป 

3. วางแผนสำหรับการสั่งซื้อหนังสือและตำราเพิ่มเติม โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบาย

และงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื ้อหนังสือและตำราเปนประจำทุกปโดยผาน

ข้ันตอนการวางแผนและดำเนินการของสำนักวิทยบริการฯ อาจารยในสาขาวิชาคหกรรม-

ศาสตรใหขอมูลความตองการในการเลือกซื ้อหนังสือและตำราทั ้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับคหกรรมศาสตร เชน อาหาร ศิลปะประดษิฐ 

เย็บปกถักรอย แกะสลักผักผลไม การจัดดอกไม เปนตน สำหรับใหบริการแกอาจารย

และนักศึกษาภายในหองสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ในสถานการณที่มีการแพรระบาด

คห.6.1-1 บันทึก

ขอความ เร่ือง ขอแจง

มติสภามหาวิทยาลยั

ราชภฏัพระนคร คร้ังท่ี 

5/2564 (เพ่ิมเติม) 

และคร้ังท่ี 6/2564 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ของเชื้อโควิด-19 ทำใหตองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน มหาวิทยาลัยมี

นโยบายสนับสนุนซิมสัญญาณอินเทอรเน็ตเพื ่อใหนักศึกษาสำหรับใชในการเรียน

ออนไลนอีกดวย (คห.6.1-1) 

จำนวนสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรได

ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู สำหรับอาจารยและนักศึกษา โดยมีผลการ

ดำเนินงาน ดังน้ี   

1. หลักสูตรไดรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับวัสดุการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1/2564 จากงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ประจำปงบประมาณ 2564 

ของโครงการจัดหาวัสดุและสื่อการเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกร

รมศาสตร (คห.6.1-2) จำนวน 47,500 บาท สำหรับใชการจดัการเรียนการสอนรายวิชา

การบรรยายและปฏิบัติ จำนวน 13 รายวิชา 17 หมู เร ียน และในภาคการศึกษาที่ 

2/2564 จากงบประมาณในไตรมาส 2 ประจำปงบประมาณ 2565 ของโครงการจัดหา

วัสดุและสื่อการเรียนรูใหเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

(คห.6.1-3) จำนวน 25,000 บาท สำหรับใชการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ

บรรยายและปฏิบัติ จำนวน 12 รายวิชา 16 หมูเรียน โดยใหอาจารยผูสอนมีสวนในการ

จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนใหเหมาะสมและเพียงพอตอรายวิชา รวมทั้งจัดซื้อหนังสือ 

เชน การจัดการการเงิน การบริหารการตลาดเทคโนโลยีการตลาด การบริหารทรัพยากร

มนุษย การจัดการธุรกิจชนาดยอม เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควาเพิ่มเติมใน

การเรียนการสอนในรายวิชา การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร การจัดการทรัพยากร

ครอบครัวและชุมชน เศรษฐศาสตรผูบรโิภค การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ 

2. ในปงบประมาณ 2565 หลักสูตรไดมีการวางแผนการจัดหาครุภัณฑมาทดแทน

ครุภัณฑที่ชำรุดและมีความจำเปนตองใชในการเรียนการสอนและงานวิจัย  (คห.6.1-4) 

จำนวน 7 รายการ เปนงบประมาณ 1,445,800 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

รายการครุภัณฑ จำนวน  ราคา 

1.  เกาอี้สแตนเลสหนากลม 60 ตัว 63,600 บาท 

2. เครื่องปนอเนกประสงค 4 เครื่อง 28,400 บาท 

3. กระทะไฟฟาอเนกประสงค 6 ชุด  15,000 บาท 

4. เครื่องช่ังดิจิตอลแบบต้ังโตะ 1 กิโลกรมั 6 เครื่อง 27,000 บาท 

5. เตาปงยางไฟฟาสแตนเลส 2 ชุด 28,800 บาท 

6. เครื่องทำแหงแบบแชเยือกแข็ง 1 ชุด 1,260,000 บาท 

7. เครื่องทำน้ำเย็นแบบตอทอประปา 1 เครื่อง 23,000 บาท 

คห.6.1-2 โครงการ

จัดหาวัสดุและสื่อการ

เรียนรูเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน

สาขาวิชา คหกรรม

ศาสตร ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 

2564 

คห.6.1-3 โครงการ

จัดหาวัสดุและสื่อการ

เรียนรูใหเหมาะสมตอ

การจัดการเรียนการ

สอนสาขาวิชาคหกร

รมศาสตร ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

คห.6.1-4 แผนการ

จัดหาครุภัณฑ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

คห.6.1-5 คำสัง่

แตงตัง้คณะกรรมการ

กำหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุและราคา

กลาง โครงการงานซ้ือ

ครุภัณฑประจำคณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีจำนวน 3 

รายการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 

2565 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ทั้งน้ีหลักสูตรไดรับการจัดสรรงบประมาณใหดำเนินการซื้อครุภัณฑตามจำนวนที่ขอ

ไว โดยอาจารยประจำหลักสูตรไดมีสวนรวมเปนคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง โครงการงานซื ้อครุภัณฑประจำคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 3 รายการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คห.6.1-5) 

และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑประจำคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จำนวน 3 รายการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) (คห.6.1-6) และไดนำครุภัณฑที ่ไดรับมาใชในการพัฒนางานวิจัยของ

อาจารยและนักศึกษาในสาขาวิชา ไดแก งานวิจัยเรื ่อง ความหลากหลายทางของ

ชีวภาพของกลวยทองถ่ินและการสรางนวัตกรรมการอบแหงจากเปลือกกลวยวัสดุเหลือ

ในชุมชนอำเภอชัยบาตาล จังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาเปนสารกันเสียในอุตสาหกรรมขนม

อบ โดยไดใชครุภัณฑอาทิเชน เครื่องปนอเนกประสงค เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งโตะ 

เครื่องอบลมรอน นอกจากนี้ยังนำครุภัณฑที่ไดรับ ไดแก เกาอี้ สแตนเลสหนากลม 

เครื่องปนอเนกประสงค กระทะไฟฟาอเนกประสงค เครื่องช่ังดิจิตอลแบบต้ังโตะ เตาปงยาง

ไฟฟาสแตนเลส มาใชในการจัดการเรียนการสอนภายในหองปฏิบัติการอาหารและ

โภชนาการ ในรายวิชาอาหารไทย ขนมไทย อาหารวาง โภชนาการ หลักการประกอบ

อาหาร ขนมอบ เครื่องด่ืมและไอศกรีม การจัดเลี้ยงและบริการอาหาร อีกดวย 

 3. หลักสูตรไดจัดการเรียนการสอน ณ อาคาร 7 และ 8 ช้ัน 5 ซึ่งเปนที่ต้ังของ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร โดยมีสิ ่งสนับสนุนการเรียนร ู เป นสถานที ่ที ่สาขาดูแล

รับผิดชอบ ไดแก หองเรียน 2 หอง หองปฏิบัติการอาหาร 1 หอง หองปฏิบัติการผาและ

เครื่องแตงกาย 1 หอง และหองปฏิบัติการศิลปะประดิษฐ 1 หอง ทั้งน้ีทางหลักสูตรได

มอบหมายใหเจาหนาที่หองปฏิบัติการเปนผูรับผิดชอบการเบิก-จายวัสดุ อปุกรณ และ

ดูแลความเรียบรอยวัสดุ อุปกรณ ตลอดจนครุภัณฑในหองปฏิบัติการตางๆ ใหพรอมใช

งานอยู เสมอ หากพบชำรุดหรือไมเพียงพอตอการใชงานใหนำเรื ่องเขาที ่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื ่อพิจารณาสั ่งซื ้อหรือดำเนินการของบประมาณ

ซอมแซมใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอไป ในสวนของหองเรียน และ

อุปกรณประจำหองเรียน ไดแก เครื่องปรับอากาศ ชุดโปรเจคเตอร และเครื่องเสียง 

ทางหลักสูตรมีคนงานประจำอาคารชวยในการดูแล หากพบการชำรุดจะดำเนินการแจง

ทางมหาวิทยาลัย เพื่อซอมแซมใหอุปกรณตางๆ ใหกับมาใชในการเรียนการสอนไดอยาง

มีประสิทธิภาพตอไป  

4. หลักสูตรรวมมือกับสำนักวิทยบริการและผู ใหบริการเครือขายสัญญาณ

โทรศัพท TRUE ในการติดตั้ง Routers จำนวน 4 ตัว เพื่อปลอยสัญญาณ Wifi 

ใหอาจารยและนักศึกษาไดใชบริการทั้งในอาคารและรอบอาคาร 7 

คห.6.1-6 คำสัง่

แตงตัง้คณะกรรมการ

พิจารณาผลการ

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส และ

คณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุ สำหรับ

ประกวดราคาซ้ือ

ครุภัณฑประจำคณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จำนวน 3 

รายการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 

2565 ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

ตอสิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยที่มตีอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู (คห.6.1-7) ดังน้ี 

ความพึงพอใจของนักศึกษา 

ดานสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

1. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร จัดเตรียม 

อาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ  

การบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง ใหมีความพรอมตอการจัด

การศึกษา 

3.59 

±0.97 

3.59 

±1.03 

3.61 

±0.95 

2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีทรัพยากร

ที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/

หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมลูความ

เหมาะสมตอการจัดการศึกษา 

3.60 

±0.98 

3.61 

±0.98 

3.63 

±1.02 

3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีการดูแล 

รักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรที่

เอื้อตอการเรียนรูอยางมปีระสิทธิภาพ 

3.64 

±0.95 

3.73 

±0.97 

3.73 

±0.99 

4. เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการ

สอนของ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มี

ความเหมาะสมกบัยุคสมยั 

3.71 

±0.96 

3.73 

±0.94 

3.76 

±0.98 

5. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีการจัด

พื้นที่/สถานทีส่ำหรับนักศึกษาและ

อาจารยไดพบปะ สงัสรรคแลกเปลี่ยน

สนทนา หรือทำงานรวมกัน 

3.66 

±0.95 

3.70 

±0.95 

3.71 

±0.94 

รวม 
3.61 

±0.97 

3.67 

±0.97 

3.69 

±0.98 

 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ พบวา นักศึกษาและอาจารยมีความพึงพอใจตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในดาน จัดเตรียม 

อาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ การบริการคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง ใหมีความพรอมตอการจัดการศึกษานอยที่สุด ทางหลักสูตรฯ ตระหนักและ

คห.6.1-7 รายงานผล

การประเมินความพึง

พอใจของอาจารยและ

นักศึกษาท่ีมีตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ป

การศึกษา 2564 

คห.6.1-8 คำสัง่

แตงตัง้คณะกรรมการ

พิจารณาผลการ

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

คณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุในงานจาง

กอสรางและผูควบคุม

งานประกวดราคาจาง

กอสรางโครงการ

ปรับปรุงอาคาร 7 

มหาวิทยาลัยราชภฏั

พระนคร (คร้ังท่ี 2) 

ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-

bidding) 

คห.6.1-9 กรอบ

งบประมาณ

สาขาวิชาคหกรรม-

ศาสตร ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

พยายามจะปรับปรุงแกไขเพื่อใหหองเรียน และหองปฏิบัติการมีความพรอมตอการ

จัดการเรียนการสอนมากที่สุด โดยปการศึกษา 2562 มีการเชิญทานอธิการบดีมาดู

สภาพของหองปฏิบัติอาหาร ซึ่งมีปญหาคอนขางมากและสงผลกระทบตอการจัดการ

เรียนการสอน จำเปนตองไดรับงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงหองปฏิบัติการ

อยางเรงดวน ซึ่งอธิการบดีไดมีการประชุมปรึกษาหารือในการแกปญหาดังกลาวกับ

ประธานสาขา และฝายอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลอม  ไดขอสรุปใหฝายอาคารทำแผน

ของบประมาณจากสำนักงบประมาณ และเรียงลำดับความสำคัญเปนลำดับแรก สงผล

ใหไดรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อปรับปรุงอาคาร 7 ประจำปงบประมาณ 2564 

เปนจำนวน 4,000,000 บาท และประธานสาขาไดมีสวนรวมเปนคณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง

กอสรางและผู ควบคุมงานประกวดราคาจางกอสรางโครงการปรับปรุงอาคาร 7 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ครั้งที่ 2) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

(คห.6.1-8) และ 

หลักสูตรไดรับการจัดสรรงบลงทุนหมวดครุภัณฑที่จำเปน ในปงบประมาณ 2565 

เปนจำนวน 1,882,200 บาท ไดแก ชุดครุภัณฑสำหรับฝกปฏิบัติการอาหารและ

โภชนาการและระบบดูดควันหองปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ (คห.6.1-9) ทั้งน้ีคาดวา

การปรับปรุงอาคารและจัดหาครุภัณฑจะดำเนินการแลวเสร็จทันตอการจัดการเรียนการสอน

ปการศึกษา 1/2565 

 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

การปรับปรุงกระบวนการใหไดมาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยเห็นเปนรูปธรรม โดยเฉพาะไดรับงบประมาณ
สนับสนุนปรับปรุงอาคาร 7 เปนที่ต้ังของหองปฏิบัติการอาหาร และครุภัณฑที่ใชในการเรียนการสอน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

6.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ มีระบบ กลไก การดำเนินงาน การประเมิน

และการปรับปรุงกระบวนการใหไดมา

ซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยเห็นเปน

รูปธรรม โดยเฉพาะไดรับงบประมาณ

สนับสนุนปรับปรุงอาคาร 7 เปนที ่ต้ัง

ของหองปฏิบัติการอาหาร และครุภัณฑ

ที่ใชในการเรียนการสอน 

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

6.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ มรีะบบ กลไก การดำเนินงาน การประเมิน

และการปรับปรุงกระบวนการใหไดมา

ซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยเห็นเปน

รูปธรรม โดยเฉพาะไดรับงบประมาณ

สนับสนุนปรับปรุงอาคาร 7 เปนที ่ต้ัง

ของหองปฏิบัติการอาหาร และครุภัณฑ

ที่ใชในการเรียนการสอน 

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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หมวด 6 ขอคิดเห็น 
 

1. การประเมินจากผูท่ีสำเร็จการศึกษา (รายงานตามปท่ีสำรวจ) วันท่ีสำรวจ .............................  

ขอวิพากษท่ีสำคญัจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………-…………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………-………………………………....... 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………-……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

2. การประเมินจากผูมสีวนเก่ียวของ (ผูใชบณัฑิต) 

ขอวิพากษท่ีสำคญัจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………-…………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………-……………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………-…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
 

การเปลีย่นแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

..................................................................................-................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................. 
 

การเปลีย่นแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

.................................................................................-................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
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หมวดที่ 8 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

ความกาวหนาของผลการดำเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

(ตามท่ีระบุในแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร) 

 

แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาท่ี

แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน/ 

เหตุผลท่ีไมสามารถดำเนินการ

ไดสำเร็จ 

1. จัดหาวัสดุและสื่อการเรียนรู

เพื่อพฒันาการเรียนการสอน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

มิถุนายน 2564 ผศ.ศุทธวดี  เววา สำเร็จ 

2. สงเสริมบัณฑิตใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคและ

พัฒนาวิชาการเพื่อเขาสูวิชาชีพ 

กันยายน 2564 ผศ.ศุทธวดี  เววา สำเร็จ 

3. จัดหาครุภัณฑ มีนาคม 2564 ผศ.ศุทธวดี  เววา สำเร็จ 

 

เหตุผลท่ีไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จ (ถามี) 

.....................................................................................-............................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................... 
 

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอแนะในการปรับปรงุโครงสรางหลักสูตร (จำนวนหนวยกิต วิชาแกน วิชาเลือกฯ) 

.......................................................................-.............................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

........................................................................-............................................................................................ 

3. กิจกรรมการพฒันาคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน 

ใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในสาขาวิชาไดอบรมความรูเฉพาะในสายอาชีพที่ทันสมัย 
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3. แผนปฏิบัติการใหมสำหรับป 2565 (ระบุแผนการปฏิบติัการแตละแผน วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุดแผน และ

ผูรับผิดชอบ) 

แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุด

แผน 

ผูรับผิดชอบ 

1. การจัดหาวัสดุและสื่อการเรียนรูใหเหมาะสมตอ

การเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

กันยายน 2565 ผศ.ศุทธวดี  เววา 

2. สงเสรมิบัณฑิตของสาขาวิชาคหกรรมศาสตรใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคและพฒันาวิชาการเพือ่เขาสู

วิชาชีพ 

กันยายน 2565 ผศ.ศุทธวดี  เววา 

3. จัดหาครุภัณฑ มีนาคม 2565 ผศ.ศุทธวดี  เววา 
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สวนท่ี 3 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ในรอบปการศึกษา 

2564 เมื ่อประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐาน ตามคู มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีผลการประเมินสรุปได ดังน้ี 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบท่ี 1 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 
ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

I ปริญญาตรี 

5 ขอ 

ปริญญาตรี 

5 ขอ 

ผาน  ผานเกณฑ 

 ไมผานเกณฑ 

 

ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบท่ี 2-6 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

O คะแนนเต็ม 

5 

4.50 

คะแนน 

109.48  

25 

4.38 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 รอยละของบัณฑิต

ปริญญาตรทีี่ไดงานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ป 

O รอยละ 100  (32x100) x 5 

    38      100 

 

4.21 คะแนน 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา P 5 ระดับ 3 ระดับ  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

P 5 ระดับ 4 ระดับ  4 คะแนน 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกบั

นักศึกษา 

O 5 ระดับ 4 ระดับ  3 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและ

พัฒนาอาจารย 

P 5 ระดับ 4 ระดับ  4 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย I    5 คะแนน 

- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 20 

 (2x100) x 5 

     6       20 
5  คะแนน 

- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 60 

 (4x100) x 5 

       6       60 
5  คะแนน 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 20 

 (2.4x100) x 5 

        6       20 
5  คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย O 5 ระดับ 4 ระดับ  4  คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชา

ในหลักสูตร 

P 5 ระดับ 4 ระดับ  4 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอน

และกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

P 5 ระดับ 4 ระดับ  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน P 5 ระดับ 3 ระดับ  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

O รอยละ 100  11 x 100 

    11   

 

5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

P 5 ระดับ 4 ระดับ  4 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้     3.89 คะแนน 
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สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 

องค 

ประกอบท่ี 

คะแนน

ผาน 

จำนวน 

ตัวบงช้ี 

I P O คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปาน

กลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดี

มาก 

1 ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 -6
 

2 - - 2.1, 2.2 4.30 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.1, 3.2, 

3.3 

- - 3.33 ระดับคุณภาพดี 

4 3 4.1, 4.2, 

4.3 

- - 4.33 ระดับคุณภาพดีมาก 

5 4 5.1 5.2, 5.3, 

5.4 

- 3.75 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 6.1 - 4.0 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2   

คะแนนเฉล่ีย 3.86 3.75 4.30 3.89 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน คุณภาพดี คุณภาพดี คุณภาพดี

มาก 

  

 

รายงานผลการวิเคราะหแตละองคประกอบ 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตใหมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

2. มีการประเมินผลการใชหลักสูตรตามเกณฑที่กำหนด 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย และมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

2. มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ และจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการเรียนการ

สอนในศตวรรษที่ 21 

3. มีการสงเสริมใหเขารวมกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกของมหาลัยฯ 
 

 

 

 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 127 

 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

บัณฑิตที่จบเปนผูมคุีณธรรมจริยธรรม มคีวามสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานปญญาในระดับ

มากที่สุด จุดที่ควรเสริมคือทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทาง

ปญญา และ ความรู 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

จะเห็นวาบัณฑิตที่จบมีลักษณะการทำงานสวนใหญเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการในรานอาหาร โรงแรมและ

โรงพยาบาล พนักงานบริการ จากขอเสนอแนะของบัณฑิตการเรียนการสอนความเนนปฏิบัติ หลักสูตรควร

มุงเนนวิชาเกี่ยวกับอาหาร 
 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

มกีารปรับพื้นฐานที่เหมาะสมกับความตองการของนักศึกษา 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

ควรติดตามรอยละของการคงอยู  เพื่อใหมีการคงอยูของนักศึกษาที่เพิ่มข้ึน 
 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

อาจารยมีความโดดเดนในการดำเนินงานวิจัยและการบริการวิชาการที่มากขึ้นกวาปที่ผานมา ดังนั้นจึงควร

สนับสนุนใหอาจารยมีภาระงานดังกลาวอยางตอเน่ือง ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพอาจารยในดานการทำ

หรือเผยแพรผลงานทางวิชาการของแตละทาน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

ควรหาแนวทางที่ชัดเจน เปนรูปธรรมในการผลักดันใหอาจารยประจำหลักสูตรแตละทานมีการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการใหมากย่ิงข้ึน 
 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดเดน 

1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนที่สนใจศึกษาทางดานคหกรรมศาสตร 

2. หลักสูตรมีสาระวิชาครอบคลุม  มีรายวิชาที่เนนการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น  ทำใหสามารถประยุกตใชในการ

ประกอบอาชีพตอไปในอนาคตได 

3. คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุมและติดตามการจัดทำ มคอ. 3, 5 และ 7 จึงควรเพิ่มเติมเรื่องของการ

กำชับใหอาจารยผูสอนมีการปรับปรุง มคอ. 3 ใหเปนปจจุบันและมีการนำปญหาของปที่ผานมา มาปรับปรุง 

4. หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนประจำทุกปการศึกษา ไมนอยกวารอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษาและควรนำผลการทวนสอบน้ีมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
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จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สงเสริมใหอาจารยไดทำงานวิจัยเพิ่มมากข้ึน 

2. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเชิญวิทยากรที่เช่ียวชาญมาสอนเพิ่มเติมในบางหัวขอ 

3. อาจารยประจำหลักสูตรควรสรางเครือขายมากข้ึนอยางตอเน่ือง 

4. สงเสริมนักศึกษานำผลงานเขาแขงขันในงานประกวดตางๆ พัฒนา 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยใหกับอาจารยในวงเงินที่มากข้ึน 

2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณใหอาจารยไดมีโอกาสอบรมวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 

3. สงเสริมใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น โดยใชเทคโนโลยีที่เขาถึงไดในปจจุบัน  และสงเสริมใหเปน

ผูประกอบการรายยอย  สามารถมีกิจการเปนของตนเองได 

4. สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเพื่อนำไปใชในการทำงานจุดที่ควรพัฒนาและแนวทาง

ปรับปรุงองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเรียน 

5. อาจารยผูสอนควรนำปญหาจากมคอ.5  มาใชเขียนมคอ.3 เพื่อสะทอนในมคอ.5 ปถัดไป 

6. อาจารยผูสอนควรมีการปรบัปรงุหมวด 6 ใน มคอ. 5 เพื่อใชในการพัฒนาหลักสูตรตอไป และ นำปรับปรุงใน 

มคอ.3 ของปถัดไป 

7. ควรมีการนำการปรบัปรุง มคอ.3 แลวใหอาจารยนำเขาที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่พรอมตอการจัดการเรียนการสอน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

สิ่งสนับสนุนตอการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนยังมีนอย 
 

ผลการดำเนินงานท่ีเปนเลิศ (ถามี) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ขอรับรองวา ขอความในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคหกรรรมศาสตร ถูกตอง เปนความจรงิทุกประการ 

 

1. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

          (อาจารย ดร.โสรฌา  เครือเมฆ) 

 

2. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

    (ผูชวยศาสตราจารยศรุดา  นิติวรการ) 

 

3. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

      (ผูชวยศาสตราจารยศุทธวดี  เววา) 

 

4. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

        (ผูชวยศาสตราจารยอังคณา  จารุพินทุโสภณ) 
 

 

5. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

      (อาจารยกานตณัฎฐา  เน่ืองหนุน) 
 

6. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา  สังคะหะ) 
 

 

 

ลงนาม..................................................................... 

            (ผูชวยศาสตราจารยศุทธวดี  เววา) 

                                                                               ประธานหลักสูตร/สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

                                                                                   วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

ลงนาม..................................................................... 

          (อาจารยวฤชา  ประจงศักด์ิ) 

                                                                                        คณบดี 

                                                                                   วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
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