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บทสรุปผูบริหาร 

 

รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี 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 เปนไปตามกระบวนการของระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใชเกณฑการ

ประเมินตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 

ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2564 

 

 การประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ไดทำการประเมิน จำนวน 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชื้ โดยมีผลการประเมินในภาพ

รวมอยูในระดับดี ไดคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 3.89 โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบดังตอไปน้ี  

องคประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน มีผลการดำเนินงานผานเกณฑมาตรฐาน  

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต มีผลการดำเนินงานในระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลีย่ 4.30 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา มีผลการดำเนินงานในระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ย 3.33 

องคประกอบที่ 4 อาจารย มผีลการดำเนินงานในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีผลการดำเนินงานในระดับดี 

  มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 

องคประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มผีลการดำเนินงานในระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ย 4.0 

 

 สำหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 1 ถึงองคประกอบที่ 6 เพื ่อเปนแนวทางให

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีการพฒันาปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มีขอเสนอแนะดังน้ี 

จุดเดน/แนวทางเสริมจุดเดน ไดแก 

1. หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตใหมีความสอดคลองกบัความตองการของตลาดแรงงาน 

2. มีการประเมินผลการใชหลกัสูตรตามเกณฑที่กำหนด 

3. บัณฑิตที่จบเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดาน

ปญญาในระดับมากที่สดุ จุดที่ควรเสรมิคือทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทกัษะทางปญญา และ ความรู 

4. มกีารปรับพื้นฐานที่เหมาะสมกับความตองการของนักศึกษา 
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5. อาจารยมีความโดดเดนในการดำเนินงานวิจัยและการบรกิารวิชาการที่มากข้ึนกวาปทีผ่านมา 

ดังน้ันจึงควรสนับสนุนใหอาจารยมีภาระงานดังกลาวอยางตอเน่ือง ซึง่จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพอาจารย

ในดานการทำหรือเผยแพรผลงานทางวิชาการของแตละทาน 

6. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนทีส่นใจศึกษาทางดานคหกรรมศาสตร 

7. หลักสูตรมีสาระวิชาครอบคลมุ  มีรายวิชาที่เนนการปฏิบติัเพิ่มมากข้ึน  ทำใหสามารถประยุกตใช

ในการประกอบอาชีพตอไปในอนาคตได 

8. คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุมและติดตามการจัดทำ มคอ.3, 5 และ 7 จึงควรเพิ่มเตมิเรื่อง

ของการกำชับใหอาจารยผูสอนมีการปรับปรุง มคอ.3 ใหเปนปจจุบันและมีการนำปญหาของปที่ผานมา มา

ปรับปรุง 

9. หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนประจำทุกปการศึกษา ไมนอยกวารอยละ 25 

ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษาและควรนำผลการทวนสอบน้ีมาใชในการปรับปรุงการเรียนการ

สอน 

10. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่พรอมตอการจัดการเรยีนการสอน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ไดแก 

1. มีการปรับปรงุหลักสูตรใหมีความทันสมัย และมีความสอดคลองกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

2. มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ และจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกบัการ

เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

3. มีการสงเสรมิใหเขารวมกจิกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกของมหาลัยฯ 

4. จะเห็นวาบัณฑิตที่จบมลีักษณะการทำงานสวนใหญเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการในรานอาหาร 

โรงแรมและโรงพยาบาล พนักงานบรกิาร จากขอเสนอแนะของบัณฑิตการเรียนการสอนความเนนปฏิบัติ 

หลักสูตรควรมุงเนนวิชาเกี่ยวกับอาหาร 

5. ควรติดตามรอยละของการคงอยู  เพื่อใหมีการคงอยูของนักศึกษาที่เพิ่มข้ึน 

6. ควรหาแนวทางที่ชัดเจน เปนรปูธรรมในการผลักดันใหอาจารยประจำหลักสูตรแตละทานมกีาร

เผยแพรผลงานทางวิชาการใหมากย่ิงข้ึน 

7. สงเสรมิใหอาจารยไดทำงานวิจัยเพิม่มากข้ึน 

8. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเชิญวิทยากรที่เช่ียวชาญมาสอนเพิ่มเติมในบางหัวขอ 

9. อาจารยประจำหลักสูตรควรสรางเครอืขายมากข้ึนอยางตอเน่ือง 

10. สงเสรมินักศึกษานำผลงานเขาแขงขันในงานประกวดตางๆ พัฒนา 

11. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยใหกบัอาจารยในวงเงินที่มากข้ึน 

12. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณใหอาจารยไดมโีอกาสอบรมวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของทัง้

ในประเทศและตางประเทศ 
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13. สงเสรมิใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติเพิ่มมากข้ึน โดยใชเทคโนโลยีทีเ่ขาถึงไดในปจจุบัน  และสงเสริม

ใหเปนผูประกอบการรายยอย  สามารถมกีิจการเปนของตนเองได 

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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ตารางผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

คะแนนประเมิน

ของคณะ

กรมการ

ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 
 ผาน/ไมผาน ผาน ผาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
4.50 

21.9 คะแนนเฉล่ีย 

4.38 
4.38 4.38 

5 

ตัวบงช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได

งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ

100 

32 
รอยละ80 4.21 4.21 

38 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 2  4.30 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 3   3 3 

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 4   4 4 

ตัวบงช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4   4 3 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 3  3.33 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4   4 4 

ตัวบงช้ี 4.2 คณุภาพอาจารย      

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 
 

2 
รอยละ33 5 5 

6 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรง

ตำแหนงทางวิชาการ 
 

4 
รอยละ66 5 5 

2 

ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  2.4 
รอยละ48 5 5 

5 

ตัวบงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 5   5 4 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 4  4.33 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4   4 4 

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
4   4 3 

ตัวบงช้ี 5.3 การประเมินผูเรียน 3   2 3 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

คะแนนประเมิน

ของคณะ

กรมการ

ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รอยละ

100 
11/11x100 รอยละ100 5 5 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 5  3.75 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4   4 4 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 6  4 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 4.05 3.89 

 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค 

ประกอบท่ี 

คะแนน

ผาน 

จำนวนตัว

บงช้ี 

I P O คะแนน

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

2.00-0.01  ระดับคุณภาพนอย 

3.00-2.01  ระดับคุณภาพปานกลาง 

4.00-3.01  ระดับคุณภาพดี 

5.00-4.01  ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผาน/ไมผาน ผาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

 -6
 

2 - - 2.1,2.2 4.30 ระดับดีมาก 

3 3 3.1,3.2, 

3.3 

- - 3.33 ระดับปานกลาง 

4 3 4.1,4.2, 

4.3 

- - 4.33 ระดับดีมาก 

5 4 5.1 5.2,5.3 

5.4 

- 3.75 ระดับดี 

6 1 - 6.1 - 4 ระดับดี 

รวม 13 7 4 2  ………………………………. 

ผลการประเมิน 3.71 3.75 4.29 3.89 ระดับดี 

 

  



7 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภายในหลักสูตร ปการศึกษา 2564 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบ 

 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีศักยภาพและผลงาน

ทางวิชาการที่เห็นเปนเชิงประจักษ 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

- - 

 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงานรวมทั้งมีศักยภาพในการ

เปนผูประกอบการอิสระได 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

หลักสูตรควรเกบ็แบบสอบถามจากผูใชบัณฑิต

เพิ่มข้ึน เพื่อใหไดขอมูลตัวแทนของกลุมตัวอยางที่

สามารถนำมาวิเคราะหวางแผนในการพัฒนาบัณฑิต

รุนตอไป 

- 

 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดเดน ขอแสนอแนะแนวทางเสริม 

หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเตรียมความ

พรอมไดสอดคลองกับสถาณการณการแพรระบาด

ของโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนาไดอยางเหมาะสม 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

หลักสูตรควรมีการประเมินกระบวนการทำงานแต

ละโครงการและนำผลการประเมินกระบวนการ

รวมกับผลการประเมินจากนักศึกษามาพัฒนา

กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตอไป 

- 
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องคประกอบที่ 4 อาจารย 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีศักยภาพและผลงาน

ทางวิชาการที่เห็นเปนเชิงประจักษ 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

หลักสูตรควรมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงใน

การบริหารหลักสูตรเพื่อใหหลักสูตรมอีาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตรครบตามเกณฑ 

- 

 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

-หลักสูตรมีการปรับเปลี ่ยนรูปแบบการเรียนการ

สอนไดสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันไดอยาง

เหมาะสม 

-หลักสูตรมีการนำความรูในศาสตรบูรณาการกับการ

บร ิการว ิชาการได อย างเหมาะสมและมีความ

หลากหลาย 

หลักสูตรควรนำผลการปรบัปรุงสาระการเรียนรูใหมี

ความทันสมัยย่ิงข้ึนโดยการนำผลการประเมินจาก 

มคอ.5 ปรบัปรุงใน มคอ.3  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

- - 

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

หลักสูตรมีการสนับสนุนสิง่สนับสนุนการเรยีนรูที่เอือ้

ตอการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและงานบริการ

วิชาการไดอยางเหมาะสม 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

- - 

 

 ลงช่ือ...........................................................ประธานกรรมการ 

  ( ผูชวยศาสตราจารย วิรัชยา อินทะกันฑ ) 
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