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บทสรปุผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย                         
ศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.48 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ
ดีมาก (องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต) มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน) และมีจ านวน 2 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 นิสิต และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้)  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.13 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง  
องค์ประกอบที่ 4 3.67 ดี  
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี  
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.48 ด ี  

 
 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. ควรมีการส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียนใน
หลักสูตร เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบอาชีพ 

 2. ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วยรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และให้เข้าถึงนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญและเลือกเข้าเรียนทางด้านคหกรรมศาสตร์มากข้ึน  
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 3. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอนพัฒนาในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผล 
และการใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอนมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 

4. เนื่องจากปัจจุบัน ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ.2557 (มคอ.1) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 จึงควรเร่งปรับปรุงหลักสูตรฯ 
ให้ได้มาตรฐานตาม มคอ. 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาตามที่ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ฯ ก าหนด 
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ค าน า 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) ปีการศึกษา 2557 

ด าเนินการตาม คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2557 ซึ่งมี 6 องค์ประกอบรวม 13 ตัวบ่งชี้ 

การรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ด าเนินการโดยคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท .บ. 

(คหกรรมศาสตร์)  โดยจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR)  เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม  2557 – 31 กรกฎาคม 2558 และสรุปผลประเมินตนเองของการด าเนินงาน

ตามเกณฑ์ขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ ตลอดจนมีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจน

แนวทางในการเสริมและการพัฒนาหลักสูตรฯ และได้ผ่านการประชาพิจารณ์จากบุคลากรของภาควิชาฯ 

เมื่อวันที่ 6 และ 7 กรกฎาคม 2558  และมีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจนแล้วเสร็จเป็นรายงาน

ประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือขอรับ

การประเมินคุณภาพฯ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  หลังจากนั้น หลักสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) จะ

น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ไปพิจารณาเพ่ือปรับ

และวางแผนการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรฯ ต่อไป 

 ในท้ายที่สุดนี้ หลักสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในทุกท่าน  ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ามาตรวจประเมิน ให้ค าแนะน า และเสนอแนะสิ่งอัน

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่หลักสูตรฯ  และขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกชุด 

รวมทั้งบุคลากรภาควิชาคหกรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานหลักสูตรฯ  มาตลอดปี

การศึกษา และร่วมกันจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ 

 

 

                                           (ผศ.ดร.ทัศณีวรรณ ภู่อารีย์) 

                                               ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

                                         วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 
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ส่วนน า 
 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)   
ชื่อย่อ วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) 
ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science (Home Economics) 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร 
 20075501 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสตูร  
 ปรัชญาของหลักสูตร  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) เป็นหลักสูตร
ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีปรัชญาของหลักสูตร ดังนี้ 
 “คหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ด้วยเทคโนโลยีและการประยุกต์อย่างชาญ
ฉลาดจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) เป็นหลักสูตร
ที่จัดการเรียนการสอนแบบไม่มีวิชาเอก และ/หรือ แขนงวิชา มีจุดประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้  5  ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา (มคอ.) พ.ศ. 2552 ได้แก่ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ (B.Sc.HOM_57_0_1) ดังต่อไปนี้ 
 1. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และทักษะแบบบูรณาการที่สามารถใช้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์  และคหกรรมศาสตร์ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ทั้งในภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และ
โรงงานอุตสาหกรรม 
 2. บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ปฏิบัติได้ 
 3. บัณฑิตมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางคหกรรมศาสตร์ที่ทันสมัยได้
อย่างต่อเนื่อง 
 4. บัณฑิตมีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นทีม/ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5. บัณฑิตสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

6. บัณฑิตมีความสนใจใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองในวิชาชีพ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ได ้
 7. บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 9 ประการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีความอดทน 
มีจิตอาสา และรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมส่วนรวม รวมทั้งมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

 โครงสร้างของหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) 
ก าหนดโครงสร้างของหมวดวิชา และจ านวนหน่วยกิต ตามมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ. 2554 (B.Sc.HOM_57_0_2) ซึ่งก าหนดให้มีจ านวน              
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชา ต่อไปนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต แบ่งเป็น  

2.1 วิชาแกน ซึ่งประกอบด้วย  2 ส่วน คือ 

- วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า  24  

หน่วยกิต โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวม จากรายวิชาใน 4 กลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต  ดังนี้ 

-  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

-  กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ  ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต   

-  กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต   

-  กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต   

- วิชาแกน จากกลุ่มวิชา 4 กลุ่มวิชาข้างต้น เพ่ิมเติม อีกอย่างน้อย 2 กลุ่มวิชา โดยมี

จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   

2.2 วิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย วิชาเฉพาะด้านบังคับและวิชาเฉพาะด้านเลือก จ านวน

หน่วยกิตในหมวดนี้รวมกับจ านวนหน่วยกิตในข้อ 2.1 ต้องไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ส าหรับโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

2554) ก าหนดให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต (B.Sc.HOM_57_0_1) 

และมีโครงสร้าง ดังนี้ 
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โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) 

รายละเอียด หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 101  
     2.1  วิชาแกน  25 

2.1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  18 
2.1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา  7 

     2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 76 
2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้   6 
2.2.2  วิชาเฉพาะด้านบังคับ 1  55 
2.2.3  วิชาเฉพาะด้านเลือก 1 ไม่น้อยกว่า 15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 
รวม ไม่น้อยกว่า 137 

126 
...1   นิสิตในหลักสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์)  ให้เลือกเรียนเฉพาะกลุ่มวชิาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ใน 3 กลุ่มวิชา 

ดังต่อไปนี้ 

 ก. กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles and Clothing) 

 ข. กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition) 

 ค. กลุ่มวิชาการก าหนดอาหารและโภชนบ าบัด (Dietetics and Nutrition Therapy) 

 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) มีการจัดการ
เรียนการสอนเป็นระบบทวิภาค เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาที่ตนมีความถนัด และ/หรือ มี
ความชอบ ได้ตามความสมัครใจ ตามแผนการเรียนใน 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ และกลุ่มวิชาการก าหนดอาหารและโภชนบ าบัด (B.Sc.HOM_57_0_1) 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
 นอกจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) มี
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การอุดมศึกษา (มคอ.) พ.ศ. 2552 แล้ว  หลักสูตรฯ ยังมีจุดประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์เฉพาะ (B.Sc.HOM_57_0_1) ดังนี้ 

1. คุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ์นิสิต มศว  9 ประการ ได้แก่ ใฝ่รู้ตลอดชีวิด คิดเป็นท าเป็น 
หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตส านึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก 
พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์   
 2.  คุณลักษณะพิเศษของนิสิต หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  ตามกลุ่มวิชา  ดังนี้ 
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2.1 กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม :  มีคุณลักษณะเป็นผู้มีความรอบรู้และในด้าน
ศาสตร์ของสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม  มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม  
มีทักษะในการคิด สังเคราะห์วิเคราะห์ วิจัย และสามารถน าความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ไปเป็นพ้ืนฐาน และ
ประยุกต์ใช้ในการท างานด้านอาชีพ 

2.2 กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ : มีคุณลักษณะ เป็นผู้มีความรอบรู้ในศาสตร์ของ
อาหาร การประกอบอาหาร การบริหารจัดการด้านการบริการอาหาร และด้านโภชนาการ  มีสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานด้านอาหาร โภชนาการ และการประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ  สามารถประกอบอาชีพเป็น 
“นักโภชนาการ” และ/หรือ “โภชนากร” ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งงานวิชาชีพ มีทักษะในการคิด 
สังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจัย และสามารถน าความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ไปเป็นพ้ืนฐาน และประยุกต์ใช้ใน
การท างานด้านอาชีพ 

2.3 กลุ่มวิชาการก าหนดอาหารและโภชนบ าบัด : มีคุณลักษณะเป็นผู้มีความรอบรู้ใน
ศาสตร์ของอาหาร โภชนาการ การประกอบอาหาร การบริหารจัดการด้านการบริการอาหาร การก าหนด
อาหาร โภชนบ าบัด และสุขภาพ  มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านโภชนาการ และโภชนบ าบัด  สามารถ
ประกอบอาชีพเป็น “นักก าหนดอาหาร” และ/หรือ “นักโภชนาการในโรงพยาบาล”  ตามมาตรฐานการ
ก าหนดต าแหน่งงานอาชีพ  มีทักษะในการคิด สังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจัย และสามารถน าความรู้ในด้าน
วิทยาศาสตร์ไปเป็นพ้ืนฐาน และประยุกต์ใช้ในการท างานด้านอาชีพ 

 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
1. ผศ.ดร.ทัศณีวรรณ ภู่อารีย์ 1. ผศ.ดร.ทัศณีวรรณ ภู่อารีย์  
2. อ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ 2. ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ 

พ.ศ. 2557 
3. อ.ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง 3. อ.ดร.ศิรินันท์  แก่นทอง  
4. ผศ.ดร.สิริมนต์  ชายเกต ุ 4. ผศ.ดร.สิริมนต์  ชายเกต ุ  
5. อ.วีณา ทองรอด 5. อ.ดร.พรเพ็ญ มรกตจินดา อ.วีณา ทองรอด ลาศึกษาต่อ 

ปี พ.ศ. 2556 เปลี่ยนเป็น              
อ.ดร. พรเพ็ญ มรกตจินดา 
เมื่อปีพ.ศ. 2557 

 

ที่มา : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (มคอ.2) 
และ หลักฐานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08) 
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คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  
1 *นางทัศณีวรรณ ภู่อารีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)               

วท.ม. (โภชนศาสตร์)   
วท.ด. (โภชนศาสตร์) 

2 *นางสาววลัยกร นิตยพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (พอลิเมอร์และสิ่งทอ)  
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิ-         
เมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยี
สิ่งทอ)      
วท.ด. (วัสดุศาสตร์)   

3 *นางสาวพรเพ็ญ มรกตจินดา อาจารย์ วท.บ.  (วิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ)   
วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)   
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การ
อาหาร) 

4 นางสาวศิรินันท์  แก่นทอง               อาจารย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)   
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิ-        
เมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยี
สิ่งทอ)  
Ph.D. (Textile Chemistry 
and Coloration 
Technology) 

5 นางสิริมนต์  ชายเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)   
วท.ม. (โภชนศาสตร์)  
ปร.ด. อายุรศาสตร์เขตร้อน 
(แขนงวิชาชีวเคมีทาง
โภชนาการ) 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่มา : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (มคอ.2) 
และ หลักฐานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08) 
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จ านวนนิสิตทุกชั้นปี 
จ านวนนิสิตหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี  ในปีการศึกษา 

2557 (B.Sc.HOM_57_0_6) ดังนี้ 
 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

คหกรรมศาสตร์ 81 คน 53 คน 50 คน 59 คน  0 คน 243 คน 
ที่มา: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ข้อมูลจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี               

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557)  
 

จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
 

ในปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีจ านวนบุคลากรในสังกัด รวมทั้งสิ้น 11 คน 
แบ่งเป็น บุคลากรสายวิชาการ 8 คน ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการสายวิชาการ 2 คน และพนักงานสาย
วิชาการ 6 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 3 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน 
และพนักงานประจ า 1 คน (B.Sc.HOM_57_0_6) ดังนี้ 

 

 ต าแหน่งการจ้าง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

ร้อยละ 
สายวิชาการ สายสนับสนุน 

1  ข้าราชการ 2 1 27.27 

2 พนักงานมหาวิทยาลัย เงินแผ่นดิน (ประจ า) 6 1 63.64 

3 ลูกจ้างประจ า 1 - 9.09 

รวม 9 2  

รวมทั้งสิ้น 11 100 

   ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2558) 

 

อนึ่ง ในระหว่างปีการศึกษา 2557 มีพนักงานสายวิชาการ ในต าแหน่งอาจารย์ (อ.ดร.สวามินี 
นวลแขกุล) ได้รับอนุมัติให้ลาออก 1 คน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 (B.Sc.HOM_57_0_7) และภาควิชา  
คหกรรมศาสตร์ได้รับอนุมัติให้รับสมัครพนักงานใหม่สายวิชาการ ในต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 1 คน เข้ามา
ทดแทน (อ.ดร.รสพร เจียมจริยธรรม) โดยมาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2558  เป็นต้นไป 
(B.Sc.HOM_57_0_8) 

 
 

http://qa.swu.ac.th/fismain/faculty/person/per_pos_detail_new.asp?fc=9&ps=P&pn=ขรก.
http://qa.swu.ac.th/fismain/faculty/person/per_pos_detail_new.asp?fc=9&ps=E1&pn=พนง.มหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน%20(ประจำ)
http://qa.swu.ac.th/fismain/faculty/person/per_pos_detail_new.asp?fc=9&ps=M&pn=ลจ.ปจ.
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการปฏิบัติงานที่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 

2557 มีจ านวน 3 คน (B.Sc.HOM_57_0_6) ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
1 นายธีระวฒัน์           กนัธิวา ข้าราชการ ปริญญาตร ี

2 นางบุญเรือง            แตงไทย ลูกจ้างประจ า มัธยมศึกษา 

3 นางสาวภทรพรรณ    พืชเงนิ พนักงานประจ า ป.ว.ส. 
    ที่มา : งานการเจ้าหน้าท่ี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน2558) 
 

สัดส่วนคุณวุฒิ และสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
ด้านคุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการสังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2557 มีผู้จบการศึกษาสูงสุด ในระดับปริญญาเอก 6 คน และระดับปริญญาโท 2 คน ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ดังนั้น บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก สัดส่วน 0.750 
หรอืร้อยละ 75.00 ดังนี้ 

 

 ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 
จ านวน 6 2* 0 
สัดส่วน 0.750 0.250 0 
หมายเหตุ : *ก าลังลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 2 คน 
 

ด้านต าแหน่งทางวิชาการ บุคลากรสายวิชาการของภาควิชา ฯ  มีต าแหน่งทางวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) รวม 3 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.375 หรือร้อยละ 37.5 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

 

 ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย ์
จ านวน 0 0 3 5 
สัดส่วน 0 0 0.375 0.625 

 
การบริหารจัดการหลักสูตร  
เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)  ก าหนดให้มีการบริหารจัดการ โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) (B.Sc.HOM_57_0_9) ซึ่ง
ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) จ านวน 5 คน และอาจารย์ผู้สอนอ่ืนๆ อีก
จ านวนหนึ่ง  และได้มีการก าหนดภาระหน้าที่การปฏิบัติงาน หรือ TOR (B.Sc.HOM_57_0_10) โดย
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นผู้ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ตามกรอบมาตรฐานการ
ด าเนินงานหลักสูตรที่ก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติตาม คู่มือการบริหารหลักสูตร ของฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (B.Sc.HOM_57_0_11) 

อาคารและสถานที่ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ด าเนินงาน ตั้งอยู่ที่ชั้น 14 และชั้น 15 อาคาร 19 

และชั้น 4 และชั้น 5 อาคาร 15  มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม (ไม่รวมทางเดิน และโถงหน้าลิฟต์) ประมาณ  

1,946.80 ตารางเมตร แบ่งเป็นพ้ืนที่ใช้สอยส่วนกลาง (ได้แก่ ส านักงานภาควิชา ห้องพักอาจารย์ และ

ห้องพักเจ้าหน้าที)่ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

รายละเอียดพื้นที่ใช้สอยของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

การใช้งาน อาคาร ชั้น ห้อง พื้นที่ห้อง(ตร.ม.) ใช้ส าหรับ 

ส่วนกลาง 19 14 1403 66.17 ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3 คน  
ส านักงาน 6.52 ส านักงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์  

   1404 16.10 ห้องหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
   1405 11.38 ห้องพักอาจารย์  
   1406 11.38 ห้องพักอาจารย์  
   1407 11.73 ห้องพักอาจารย์  
   1408 11.73 ห้องพักอาจารย์  
   1409 15.53 ห้องพักอาจารย์ 
   1410 12.12 ห้องพักอาจารย์  
   1413 172.46 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ/ห้องบรรยาย 
   1413/1  ห้องปฏิบัติการครอบครัวและมนุษย์ 

รวมพ้ืนที่ประมาณ 335.12  
ส่วนกลาง  15 1504 66.17 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

1505 22.62 ห้องประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
1506 11.38 ห้องพักอาจารย์ 

   1507 11.38 ห้องพักอาจารย์  
   1508 11.73 ห้องพักอาจารย์  
   1509 11.73 ห้องพักอาจารย์  
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การใช้งาน อาคาร ชั้น ห้อง พื้นที่ห้อง(ตร.ม.) ใช้ส าหรับ 

   1510 15.53 ห้องพักอาจารย์  
   1511 12.12 ห้องพักอาจารย์  

  1514 131.46 ห้องบรรยาย 
รวมพ้ืนที่ประมาณ 294.12  

การเรียนการ
สอน  

 

15 5 521-522 158.80 ห้องปฏิบัติการอาหาร 

  523 105.85 ห้องปฏิบัติการถักทอ 
  525 66.76 ห้องปฏิบัติการโภชนาการ 
  525/1 32.12 ห้องปฏิบัติการโภชนาการ 

19 14 1401 225.36 ห้องปฏิบัติการอาหาร 

1412 32.12 ห้องปฏิบัติการชีวเคมีทางโภชนาการ 

  15 1501 171.83 ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสิ่งทอ 
   1501/1  ห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งทอ 
   1502 128.80 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งทอ 

1503/1 142.32 ห้องปฏิบัติการย้อมผ้า 
1503/2  ห้องปฏิบัติการพิมพ์ผ้า 

   1512 126.80 ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ 
   1513 126.80 ห้องปฏิบัติการตัดเย็บอุตสาหกรรม 

 รวมพ้ืนที่ประมาณ 1,317.56  

 
ผลงานของนิสิตในรอบปีการศึกษา 2557 

ในปีการศึกษา 2557 บัณฑิตและนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ จากการประกวดและแข่งขันซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก

สถาบัน จ านวน  8 คน ดังนี้ 

1. รางวัลด้านวิชาการ 

ในปีการศึกษา 2557 นางสาวณัฐชา อ่วมแก้ว บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา      

คหกรรมศาสตร์ (กลุ่มวิชาการก าหนดอาหารและโภชนบ าบัด) ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 เป็นผู้มี

ผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับเกียรตินิยม อันดับ 1 ได้รับเกรด 3.68 ได้รับรางวัลผลการศึกษายอด
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เยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต จาก มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ ประจ าปี พ.ศ. 2557 วันที่ 31 

สิงหาคม 2557 (B.Sc.HOM_57_0_12) 

2. รางวัลด้านทักษะวิชาชีพ 

ในปีการศึกษา 2557 นิสิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ที่ได้รับการฝึกฝนและอบรมทักษะวิชาชีพ 

โดย อ.ดร.สวามินี นวลแขกุล ภายใต้ โครงการส่งเสริมการฝึกทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2556 -

2557 ได้รับรางวัลทางทักษะวิชาชีพและการประกาศเกียรติคุณ จ านวน 7 คน (B.Sc.HOM_57_0_13) 

ดังนี้ 

1) นางสาววรวรรณ สุทวีทรัพย์ และ นางสาวดลฤทัย ทิพรัตนอุดมสุข นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับที่ 2 จากการประกวดท าอาหารไทย โครงการประกวดอาหารจากกะทิอัมพวา ครั้งที่ 2 จัดโดย

บริษัท เอเชียติค อุตสาหกรรมเกษตร จ ากัด เมื่อ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 

2)  นางสาวฉันทิสา แซ่กัง และ นางสาวอรัญญา บุญวัง นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ) และ นางสาวรวิวรรณ บุญรัตนยืนยง 

และนางสาวศศิโสภา ตันติกัลชาญ นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

(กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ)  ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดท าอาหารไทย โครงการประกวด

อาหารจากกะทิอัมพวา ครั้งที่ 2 จัดโดยบริษัท เอเชียติค อุตสาหกรรมเกษตร จ ากัด เมื่อวันที่ 26 

พฤศจิกายน 2557 

 3) นางสาวกมลชนก เมตตา นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร์ (กลุ่มวิชาการก าหนดอาหารและโภชนบ าบัด) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากเมนู Tuna 

Mango Salsa with Crisp Rice จากการประกวดไอเดียสร้างสรรค์เมนูอาหาร โครงการทูน่าปาร์ตี้ จัดโดย

บริษัทนอติลุสฟู้ด (ประเทศไทย) จ ากัด ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท เมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HOM_57_0_1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง        

พ.ศ. 2554 (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ (บางส่วน) 
B.Sc.HOM_57_0_2 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                 

(มคอ.1) พ.ศ. 2554 
B.Sc.HOM_57_0_3 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและ
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
ต าแหน่งทางวิชาการ) 

B.Sc.HOM_57_0_4 หลักฐานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(สมอ.08) 

B.Sc.HOM_57_0_5 สรุปจ านวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 โดย งานทะเบียนนิสิต
และสถิติ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

B.Sc.HOM_57_0_6 สรุปจ านวนบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โดย งานการ
เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

B.Sc.HOM_57_0_7 หลักฐานการได้รับอนุมัติลาออกจากราชการของ อ.ดร.สวามินี นวลแขกุล 
B.Sc.HOM_57_0_8 หลักการรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการของ อ.ดร.รสพร เจียมจริยธรรม 
B.Sc.HOM_57_0_9 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 320/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 ลง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  

B.Sc.HOM_57_0_10 ข้อก าหนดภาระงาน (TOR) ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. (คหก
รรมศาสตร์) 

B.Sc.HOM_57_0_11 คู่มือการบริหารหลักสูตร ของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
B.Sc.HOM_57_0_12 หลักฐานการได้รับรางวัลบัณฑิตที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจาก มูลนิธิ ศ .ดร

แถบ นีละนิธิ (นางสาวณัฐชา อ่วมแก้ว) 
B.Sc.HOM_57_0_13 หลักฐาน สรุปการได้รับรางวัลจากการแข่งขันการประกวดทักษะวิชาชีพ

ทางด้านอาหาร 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 

 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2554) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาจ านวน 5 คน ดังนี้ 
ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2554 – 2556) 

1. *ผศ.ดร.ทัศณีวรรณ ภู่อารีย์ 
2. *ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ 
3. *อ.วีณา ทองรอด 

4.  อ.ดร.ศิรินันท์  แก่นทอง             
5.  ผศ.ดร.สิริมนต์  ชายเกตุ 

ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2557) 
1. *ผศ.ดร.ทัศณีวรรณ ภู่อารีย์ 
2. *ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ 
3. *อ.ดร.พรเพ็ญ มรกตจินดา 

4.  อ.ดร.ศิรินันท์  แก่นทอง             
5.  ผศ.ดร.สิริมนต์  ชายเกตุ 

หมายเหตุ * อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 
 
 
 
B.Sc.HOM_57_1.1_1 
 
 
 
 
 
B.Sc.HOM_57_1.1_2 
 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2554) มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกจ านวน 5 คน 

2. คุณวุฒิระดับปริญญาโทจ านวน 0 คน 

3. ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน  
3  คน 

B.Sc.HOM_57_1.1_3 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
อีกทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่
ตรงกับสาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
อย่างน้อย 2 คนซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด 

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยเริ่ม
รับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2555 ปัจจุบันมี
นิสิตก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 และยังไม่มี
นิสิตส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้  ดั งนั้ น 
หลักสูตรฯ นี้ จะครบรอบการปรับปรุง ใน พ.ศ. 
2558 ซึ่ ง มี การวางแผน เ พ่ือการด า เนิน งาน
ปรับปรุงหลักสูตรไว้แล้ว  

B.Sc.HOM_57_1.1_4 
 
 
 
B.Sc.HOM_57_1.1_5 

12. การด าเนินงานให้
เป็นไปตาม ตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)  มีการ
ด าเนินการครบทุกตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ดังนี้ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุม เพ่ือวางแผนติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร จ านวน 16 
ครั้ง ในปีการศึกษา 2557  โดยมี 3 ครั้งที่อาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมฯ ร้อยละ 80.00  
และมี 13 ครั้ง ที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมฯ ร้อยละ 100.00 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา    
คหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)  มี
รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  โดย 
หลักสูตรฯ นี้ได้รับการเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 23  สิงหาคม  2554 
และได้ได้รับการเห็นชอบจาก สภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 9  
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
กันยายน  2554 และสภามหาวิทยาลัยศรี              
นครินทรวิโรฒ อนุมัติหลักสูตรฯ นี้  เมื่อวันที่  7  
ตุลาคม  2554 และได้รับการเห็นชอบหลักสูตรฯ 
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 และหลักสูตร
ฯ นี้เปิดรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1  ปี
การศึกษา 2555 (ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2555) 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา       
คหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) มี
รายละเอียดของรายวิชาตามแบบมคอ. 3  ในภาค
เรียนที่ 1/2557 จ านวน 33 วิชา และภาคเรียนที่ 
2/2557 จ านวน 31 วิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา            
คหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) ได้
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตาม
แบบมคอ.5 ในภาคเรียนที่ 1/2557 จ านวน 33 
วิชา และภาคเรียนที่ 2/2557 จ านวน 31 วิชา 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2557 
ครบทุกรายวิชา 
5. หลักสูตร มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2557 

 
 
 
 
 
 
 
B.Sc.HOM_57_1.1_7 
 
 
 
 
 
B.Sc.HOM_57_1.1_8 
 
 
 
 
 
 
B.Sc.HOM_57_1.1_9 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2554)  “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวท.บ. (คหกรรมศาสตร์) ปีการศึกษา 2557 หน้า 23 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HOM_57_1.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
B.Sc.HOM_57_1.1_2 หลักฐานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
B.Sc.HOM_57_1.1_3 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายงานคุณวุฒิการศึกษาและ

ต าแหน่งทางวิชาการ) 
B.Sc.HOM_57_1.1_4 แผนการรับนิสิตของ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) 
B.Sc.HOM_57_1.1_5 หลักฐานที่แสดงว่ามีแผนการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการด าเนินงานที่จะ

ปรับปรุงหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปีการศึกษา 2558) 
B.Sc.HOM_57_1.1_6 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 ที่มี

วาระเก่ียวข้องกับการวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_1.1_7 
 

เ ล่ ม ร วม  มคอ .  3  ของหลั กสู ต ร วิ ท ย าศาสตรบัณฑิ ต  ส าข าวิ ช า                   
คหกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่  2 ปึการศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_57_1.1_8 
 

เ ล่ ม ร วม  มคอ .  5  ของหลั กสู ต ร วิ ท ย าศาสตรบัณฑิ ต  ส าข าวิ ช า                 
คหกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่  2 ปึการศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_57_1.1_9 รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ. 7) ประจ าปีการศึกษา 2557 ของ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.26 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

4.00 ดี 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 2 4.13 ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์   

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ มีคุณภาพ 

4.26 ดีมาก 
 

เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการค านวณ  
 
 คะแนนที่ได้ =   
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา
ในปีการศึกษา 2556  ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้านคือ (1) 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส ารวจ โดย
การส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต ให้ช่วยประเมินคุณภาพบัณฑิต และตอบกลับมายังหลักสูตรฯ  ดังนี้ 

- มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษา
รวม 37 คน โดยได้รับแบบส ารวจกลับคืน จ านวน 16  ฉบับคิดเป็นร้อยละ 43.24 จาก
จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์โดยเฉลี่ย เท่ากับ 4.26 (68.16 
/16) (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558) 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
68.16 16 4.26 4.26 คะแนน 

 
 
 
 
 

  ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

     จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
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ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เฉลี่ย 4.26 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด คน 37 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คน 16 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนน  

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม คะแนน 4.56 

  (2) ด้านความรู้ คะแนน 4.06 

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 4.15 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คะแนน 4.44 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้ คะแนน 4.09 
 (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนด คะแนน  

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 43.24 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_2.1_1 รายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556 

B.Sc.HOM_57_2.1_2 ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ มีคุณภาพ 

4.00 ดี 
 

เกณฑ์การประเมิน    
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 
 
 
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา  

2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   =      
 

หมายเหตุ :  จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา  

ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 โดยใช้การส ารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 
ผ่านระบบการลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จ านวน 37 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 100.00  ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
X 100 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
100 

X 5 
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อิสระภายใน 1 ปี มีจ านวน 28 คน จากจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจโดยไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท า
ก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์ทหาร ซึ่งมีจ านวน 2 คน ดังนั้น ภาวะการมีงานท าและ/หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 คิดเป็นร้อยละ 
80.00 ซึ่งเท่ากับ 4.00 คะแนน 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
28 35 80.00 4.00 คะแนน 

 

ข้อมูลประกอบการค านวณภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 80.00 
1 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด คน 37 
2 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า   คน 37 
3 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นบัรวมผู้ทีป่ระกอบอาชีพอิสระ) 
คน 28 

4 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน  
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา คน  
6 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้

ประจ าอยู่แล้ว 
คน  

7 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 2 
8 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท คน  
9 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน  
10 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชพีอิสระ  
ค่าเฉลี่ย  

11 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า  
(อย่างน้อยร้อยละ 70) 

ร้อยละ 100.00 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_2.2_1 รายงานสรุปภาวะการมีงานท าของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
B.Sc.HOM_57_2.2_2 ตัวอย่างแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
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องค์ประกอบที่ 3 นิสิต  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนิสิต   3.00   ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต   3.00   ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต   3.00   ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนิสิต  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ มีคุณภาพ 

3.00 ปานกลาง 
 
ผลการด าเนินงาน 
 -  การรับนิสิต 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือ มคอ.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 เริ่มใช้ในภาคการศึกษา 1/2555 แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาหารและ
โภชนาการ และการก าหนดอาหารและโภชนบ าบัด มีแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาซึ่งระบุไว้ใน มคอ . 2 ข้อ 
2 . 5  แผนการรั บนิ สิ ตและผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษา  ระยะ 5  ปี  จ านวนรวมทั้ งสิ้ น  ปี ละ  65 คน 
(B.Sc.HOM_57_3.1_1) โดยกรรมการบริหารหลักสูตร วท. บ. คหกรรมศาสตร์ ร่วมประชุม พิจารณา 
จ านวนการรับเข้า คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การสอบ ให้สอดคล้องตามแผนและคุณสมบัติที่ระบุไว้ใน 
มคอ. 2 ข้อ 2.5 และ ข้อ 2.2 (B.Sc.HOM_57_3.1_2) แล้วส่งข้อมูลผ่านคณะวิทยาศาสตร์ ไปยัง
มหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการรับสมัครเข้าศึกษาตามระบบการรับเข้าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ซึ่งประกอบด้วย 3 ระบบ คือ ระบบสอบตรง ระบบสอบกลางหรือแอดมิดชัน และอ่ืนๆ เช่น โรงเรียน
เครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ และโครงการรับนิสิต “ผู้พิการ” (B.Sc.HOM_57_3.1_3) มหาวิทยาลัย
จะด าเนินการส่งผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบจากทุกระบบเข้าสู่ขั้นตอนการของการสอบสัมภาษณ์โดย
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละกลุ่มวิชา โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คือผู้ที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาความเหมาะสมแล้วจึงเสนอรายชื่อผ่านคณะวิทยาศาสตร์ไปยัง
มหาวิทยาลัยให้ท าการแต่งตั้ง (B.Sc.HOM_57_3.1_4) ผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบและการสอบสัมภาษณ์
จะเข้าสู่ขั้นตอนการรายงานตัวเพ่ือยืนยันการเข้าศึกษาในหลักสูตร และเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมพร้อมเพ่ือ
ศึกษาในหลักสูตร ก่อนการเข้าศึกษาจริงเมื่อเปิดภาคการศึกษา ในกรณีจ านวนผู้เข้าศึกษาจากโครงการ
หรือโรงเรียนเครือข่ายและจากการรับตรงไม่ตรงตามแผน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะท าการประชุม
เพ่ือพิจารณาปรับจ านวนการรับที่การสอบกลาง เพ่ือให้ได้ผู้เข้าศึกษาจ านวนรวมทั้งหมดตรงหรือใกล้เคียง
ที่ระบุไว้ในแผนการรับเข้าศึกษาใน มคอ. 2 
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การรับเข้าศึกษาหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

 

สอบตรง Admission อ่ืนๆ (โครงการ/โรงเรียนเครือข่าย) 

เกณฑ์การคัดเลือก 

สัมภาษณ์ 

รายงานตัว 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

สอบวัดความรู้ สอบวัดความรู้ 

สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ 

รายงานตัว 

รายงานตัว 

ปรับจ านวนรับ 

 
ระบบการรับเข้าศึกษาหลักสูตร วทบ คหกรรมศาสตร์ 

 
 ในปีการศึกษา 2557 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.บ. 
คหกรรมศาสตร์ ที่แสดงไว้ใน มคอ.2 จ านวนรวมทั้งสิ้น 65 คนมีแผนจ านวนการรับเข้าซึ่งก าหนดโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดไว้โดยใช้แนวโน้มของอัตราการคงอยู่ของนิสิตในปีถัดไปประกอบการ
พิจารณา มีดังนี้ 
 1. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 คน เพ่ือเข้าศึกษา 
ในกลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 3 คน อาหารและโภชนาการ 4 คน และ การก าหนดอาหารและโภชน
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บ าบัด 3 คน และรับจากโครงการ "คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ” จ านวน 3 คน เพ่ือเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1 คน อาหารและโภชนาการ 1 คน 
และ การก าหนดอาหารและโภชนบ าบัด 1 คน (B.Sc.HOM_57_3.1_5) 
 2. การสอบตรง จ านวน 8 คน เพ่ือเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 3 คน อาหารและ
โภชนาการ 2 คน และ การก าหนดอาหารและโภชนบ าบัด 3 คน (B.Sc.HOM_57_3.1_6) 

3. การสอบกลาง จ านวน 60 คน เพ่ือเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 20 คน อาหาร
และโภชนาการ 20 คน และ การก าหนดอาหารและโภชนบ าบัด 20 คน (B.Sc.HOM_57_3.1_7) 

 
 เนื่องจากจ านวนนิสิตจากการสอบตรงและอ่ืนๆ ของปีการศึกษา 2557 ไม่เป็นไปตามแผน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประชุมเพื่อปรับจ านวนรับเข้าศึกษาจากการสอบกลาง โดยใช้การคง
อยู่ของนิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษา 2553 ถึง ปีการศึกษา 2556 เป็นข้อมูลประกอบ โดยการคงอยู่ของ
นิสิตมีแนวโน้มลดลงในชั้นปีที่  2 และ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับชั้นปีที่ 1 และจะมีการคงอยู่คงที่ในชั้นปีที่ 4 
เมื่อเปรียบเทียบกับชั้นปีที่ 3  การรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 จึงก าหนดให้รับเข้ามากกว่าแผน
ประมาณร้อยละ 25 โดยการก าหนดจ านวนได้จากการน าร้อยละการคงอยู่ในชั้นปีที่ 3 ของนิสิตที่รับเข้าปี
การศึกษา 2555 ซึ่งมีการคงอยู่ร้อยละ 75 มาประกอบการพิจารณา (B.Sc.HOM_57_3.1_8) จึงท าให้รับ
ผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบความรู้และสัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ เข้าเป็นนิสิต
ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 81 คน เพ่ือเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 26 คน 
อาหารและโภชนาการ 27 คน และ การก าหนดอาหารและโภชนบ าบัด 28 คน (B.Sc.HOM_57_3.1_9) 
 
 การรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 มี 2 ระบบ คือ ระบบการสอบกลาง และอ่ืนๆ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดจ านวนการรับเข้าศึกษา เพ่ือให้มีจ านวนผู้
เข้าศึกษาหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ตามแผน ใน มคอ. 2 โดยมีการน าจ านวนการรับเข้าศึกษาและ
การคงอยู่ของนิสิตที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553-2557 ซึ่งการคงอยู่ของนิสิตแรกเข้ามีแนวโน้มลดลง
ถึงต่ าสุดประมาณร้อยละ 75 แล้วจึงคงที่ในชั้นปีที่ 3 ถึง 4 เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และใช้ข้อมูล
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลาออกของนิสิตชั้นปีที่ 2 ลาออกในปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีอยู่ถึงร้อยละ 13.56 
รวมถึงความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการที่มีผู้เข้าสัมภาษณ์น้อยกว่าจ านวนเรียกสัมภาษณ์ ประมาณร้อยละ 
5 ประกอบการพิจารณา แล้วสรุปให้มีการรับเข้าศึกษาจ านวน 85 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่มากกว่าแผนร้อย
ละ 30 (B.Sc.HOM_57_3.1_10) เมื่อสิ้นสุดกระบวนการรับเข้าศึกษามีผู้สมัครสอบที่ผ่านการทดสอบ
ความรู้และสัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 71 คน 
จ ากการ เ รี ย ก เ ข้ า สั มภาษณ์  85  คน  แต่ ม า  7 1  คน   โ ดยทั้ ง หมดมาจากกา รสอบกลา ง
(B.Sc.HOM_57_3.1_11) 
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 เพ่ือให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมประชุม พิจารณา และ
ประเมิน กระบวนการและผลลัพธ์ แล้วมีมติให้ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการคงอยู่ในปีการศึกษาถัดไป
ของผู้รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2558 เมื่อพบว่ามีจ านวนนิสิตใกล้เคียงหรือตรงตามแผน ก็ให้ด าเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัตินี้ คือก าหนดการรับเข้าไว้มากกว่าแผนร้อยละ 25-30 หากยังพบความไม่สอดคล้อง ให้
ด าเนินการเก็บ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่ม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
ในการรับเข้าศึกษาให้ตรงตามแผนที่วางไว้ต่อไป (B.Sc.HOM_57_3.1_12) 
 
 -  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 หลักสูตร วท. บ. คหกรรมศาสตร์ ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาของนิสิตแรกเข้าและระบุไว้ใน มคอ .2 
หัวข้อ 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า (B.Sc.HOM_57_3.1_13) ประกอบด้วย 2.3.1 มีความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานไม่เพียงพอ และขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และ 2.3.2 
มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่อนข้างน้อย  โดยทั้ง 2 ข้อ
เป็นพ้ืนฐานความรู้ส าคัญของหลักสูตร วท. บ. คหกรรมศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้ส าหรับวิชาชีพด้านสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม อาหารและโภชนาการ และการก าหนดอาหารและโภชนบ าบัด  
 
 ในปีการศึกษา 2557 เพ่ือเตรียมความพร้อมทางการเรียนและพัฒนาให้นิสิตมีคุณสมบัติที่สามารถ
เรียนรู้จนส าเร็จการศึกษานิสิตแรกเข้าของ หลักสูตร วท. บ. คหกรรมศาสตร์จึงได้รับการแนะน าและ
สนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม (B.Sc.HOM_57_3.1_14) ประกอบด้วย 
 1. ด้านวิชาการ 
 โครงการปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์ โดยในวันสอบ
สัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านเข้ามาสู่รอบการสอบสัมภาษณ์จะได้รับข้อมูลของโครงการปรับพ้ืนฐานส าหรับนิสิต
แรกเข้าจากการประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ และได้รับการแนะน าและสนับสนุนให้เข้าร่วม
โครงการจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
 2. ด้านการใช้ชีวิต 
 โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมอัตลักษณ์ 9 ประการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ นิสิตแรกเข้าจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน
ตลอดหลักสูตรจาก ประธานบริหารหลักสูตร วท. บ. คหกรรมศาสตร์ จะได้รับการแนะน าแนวทางการ
เรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่ และศิษย์เก่า 
 หลักสูตร วท. บ. คหกรรมศาสตร์ ติดตามผลการเข้าร่วมโครงการปรับพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์  โดยการเก็บข้อมูลเกรดเฉลี่ยและความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมโครงการของนิสิต และมีการน าข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพ่ือร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์ และสรุปผล โดยเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2557 ผลจากการสอบผ่านวิชา
พ้ืนฐานของคณะวิทยาศาสตร์ ท าให้นิสิตชั้นปีที่ 1 มีเกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป จ านวน 62 คน (จากทั้งหมด 78 
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คน) คิดเป็นร้อยละ 79.49  นิสิตให้คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดโครงการปรับพ้ืนฐาน 3.5 คะแนน 
หรือ ระดับมาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการเตรียมความ
พร้อม สามารถช่วยนิสิตแรกเข้าปรับพ้ืนฐานความรู้จนท าให้สามารถเรียนรู้อย่างเข้าใจและสอบผ่านวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่จะเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้วิชาชีพแต่ละกลุ่ม
วิชาอย่างเข้าใจในชั้นปีถัดไป จึงมีมีมติให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และอาจารย์ที่ปรึ กษา แนะน า 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตแรกเข้าเข้าร่วมโครงการปรับพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้มีความรู้พ้ืนฐานที่เหมาะสมต่อการเรียนก่อน
เปิดภาคการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป และให้มีการติดตามผลการเรียนของนิสิตชั้ นปีที่ 1 ทุกภาค
การศึกษา โดยผ่านกลไกของอาจารย์ที่ปรึกษา และน าข้อมูลเข้าประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือร่วมกันพิจารณา ด าเนินการ ให้ค าปรึกษา หาแนวทาง หรือแนะน าแนวทางให้นิสิตเกิด
ความรู้ความเข้าใจจนสามารถสอบผ่านวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ิมมากขึ้นในปีการศึกษา
ถัดไป (B.Sc.HOM_57_3.1_15) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_3.1_1 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

(ส าเนา มคอ. 2 หัวข้อ  2.5 )   
B.Sc.HOM_57_3.1_2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (ส าเนา มคอ. 2 หัวข้อ  2.2 )   
B.Sc.HOM_57_3.1_3 หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หัวเรื่อง “การรับเข้า

ศึกษา” 
B.Sc.HOM_57_3.1_4 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
B.Sc.HOM_57_3.1_5 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 5 

สิงหาคม 2556 วาระแจ้งเพ่ือทราบที่ 1.1 เรื่องแจ้งจากคณะ 
B.Sc.HOM_57_3.1_6 เอกสารแสดงแผนจ านวนการรับเข้าศึกษาในการสอบตรง 2557 
B.Sc.HOM_57_3.1_7 เอกสารแสดงแผนจ านวนการรับเข้าศึกษาในการสอบกลาง 2557 
B.Sc.HOM_57_3.1_8 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 21 

พฤษภาคม 2557 วาระพิจารณาท่ี 4.1 จ านวนรับนิสิตชั้นปีที่ 1 จากระบบ
กลาง ปีการศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_57_3.1_9 สรุปจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Sc.HOM_57_3.1_10 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 6/2558 

วันที่ 24 เมษายน 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.2 พิจารณาการรับนิสิตผ่าน
ระบบแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2558 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_3.1_11 สรุปจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2558 
B.Sc.HOM_57_3.1_12 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์  วาระพิเศษครั้งที่ 11/2558 

วันที่ 3 กรกฏาคม 2558 วาระพิจารณาที่ 4.1 การบริหารหลักสูตร วท. บ. 
คหกรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_3.1_13 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า (ส าเนา มคอ. 2  หัวข้อ 2.3) 
B.Sc.HOM_57_3.1_14 1. โครงการปรับพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ คณะ

วิทยาศาสตร์  
2. โครงการปฐมนิเทศมหาวิทยาลัย 
3. กิจกรรมอัตลักษณ์ 9 ประการ 
4. โครงการปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาคหกร

รมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_57_3.1_15 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์  วาระพิเศษครั้งที่ 11/2558 
วันที่ 3 กรกฏาคม 2558 วาระพิจารณาที่ 4.1 การบริหารหลักสูตร วท. บ. 
คหกรรมศาสตร์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2    การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ มีคุณภาพ 

3.00 ปานกลาง 
 
ผลการด าเนินงาน 
 -   การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนิสิตของแต่ละหลักสูตรทุก
ชั้นปีเพ่ือให้นิสิตปรึกษาด้านวิชาการ ด้านส่วนตัว  อารมณ์ และสังคม เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จในการศึกษา และเป็นผู้ที่พัฒนาตนจนเต็มความสามารถ โดยในแต่ละปีจะมีค าสั่งแต่งตั้งตาม
รายชื่อที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาเลือกตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียน ชั้นเรียน และ
สาขาวิชาที่เรียน และท าเรื่องเสนอให้แต่งตั้งโดยในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตร  
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ดังนี้ (B.Sc.HOM_57_3.2_1) 
 ชั้นปีที่ 1 อาจารย์วลัยกร นิตยพัฒน์ และ อาจารย์สวามินี นวลแขกุล 
 ชั้นปีที่ 2 อาจารย์ศิรินันท์ แก่นทอง และ อาจารย์พรเพ็ญ มรกตจินดา 
 ชั้นปีที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมนต์ ชายเกตุ 
 ชั้นปีที่ 4 ผู้ช่วยศาตราจารย์ทัศณีวรรณ ภู่อารีย์ 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต หลักสูตร วท. บ. คหกรรมศาสตร์ มีหน้าที่ (B.Sc.HOM_57_3.2_2) 
 1. พบนิสิตทั้งชั้นปี ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้ค าแนะน าด้านวิชาการ กิจกรรม ทุนการศึกษากฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ค าปรึกษาและแนะน าเรื่องจ าเป็นต่างๆ ในภาพรวม 
 2. พบนิสิตเป็นรายบุคคลได้ตลอดภาคการศึกษา ตามวัน-เวลา ราชการและนิสิตสามารถสื่อสาร
ส่วนตัวกับอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านการส่งจดหมายอิเล็คโทรนิค และเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ เพ่ือให้นิสิต
ปรึกษาปัญหาส่วนตัวหรือขอค าแนะน าเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิต การท ากิจกรรม การ
ปรับตัวในมหาวิทยาลัย ในสังคม และอ่ืนๆ  
 3. จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลผลการเรียนของนิสิตที่อยู่ในความดูแล เพ่ือประโยชน์ในการ
ให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือนิสิต ด้านการเรียน การใช้ชีวิต การเงิน และอ่ืนๆ  
 
 หลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการดูแลให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือประโยชน์ในด้านการให้ค าแนะน าหรือหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง
และผลการเรียนของนิสิต และน าผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือร่วมกัน
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พิจารณาและสรุปผล เพ่ือใช้ผลการด าเนินงานเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
ด าเนินงานในปีถัดไป ส าหรับในปีการศึกษา 2557 มีผลการประเมินการให้ค าปรึกษาดังนี้ 
 นิสิตชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้รับการดูแลและให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ การเงิน และชีวิตส่วนตัว ประเมิน
การให้ค าปรึกษาและการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ในระดับดีมาก (4.00 คะแนน)  
 นิสิตชั้นปีที่ 2 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ สื่อสารผ่านไลน์ การเรียนวิชาตัดเย็บ ตารางเรียน 
การลงวิชาเลือกเสรี ในระดับดีมาก (4.17 คะแนน) 
 นิสิตชั้นปีที่ 3 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ สื่อสารผ่านไลน์ การเรียนวิชาตัดเย็บ ตารางเรียน 
การลงวิชาเลือกเสรี ในระดับดีมาก (4.38 คะแนน) 
 นิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้รับการดูและให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ กิจกรรม การท างาน และการใช้ชีวิต 
ประเมินการให้ค าปรึกษาและการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ในระดับดีมากถึงดีท่ีสุด (4.50 คะแนน)  
และมีข้อเสนอแนะจากนิสิตชั้นปีที่ 4 ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้เวลาในการเข้าพบเพ่ิมขึ้นและให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความล่าช้าของการด าเนินการจัดการของเรื่องต่างๆ ที่มีความล่าช้าเนื่องจากระบบการ
ท างานขององค์กร 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้น าผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะของนิสิตไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้การดูแลและการให้ค าปรึกษาของนิสิตทุกชั้น
ปีในปีการศึกษาถัดไป โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตทุกชั้นปี ก าหนดช่องทางและระบุวันเวลาที่ชัดเจน
และเหมาะสมและแจ้งให้นิสิตได้ทราบและเข้าพบเพื่อรับค าปรึกษาต่อไป (B.Sc.HOM_57_3.2_3) 
 
 -   กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท. บ. คหกรรมศาสตร์ มีการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดให้
มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แทรกอยู่ในการ
เรียนการสอนรายวิชา และแยกออกมาเป็นกิจกรรมในโครงการต่างๆ  โดยอาจารย์ผู้สอนและ
คณะกรรมการจัดโครงการเป็นผู้จัดกิจกรรมในรายวิชาและในโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและ
การท ากิจกรรมในโครงการ มีการน าผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อสรุปและหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือพัฒนาให้นิสิตเป็นนิสิตในศตวรรษ
ที่ 21  
 การจัดการเรียนการสอนให้มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ 
 1. รายวิชา คส 201 สารสนเทศและการสื่อสารทางคหกรรมศาสตร์ ซึ่งจากผลการประเมิน ปค. 
003 ในปีการศึกษา 2557 พบว่า คะแนนที่นิสิตประเมินคะแนนยังไม่มากนักในประเด็นการจัดการเรียน
การสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ที่ประชุมพิจาณาแล้วมีมติเห็นชอบในปีการศึกษา 2558 เพ่ิมกิจกรรม
จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เพ่ือส่งเสริมทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี (B.Sc.HOM_57_3.2_3 และ B.Sc.HOM_57_3.2_4) 
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 การจัดโครงการให้มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  ซึ่งบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี (B.Sc.HOM_57_3.2_5) เพ่ือส่งเสริมทักษะสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี และ ทักษะชีวิตและอาชีพ จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
 1. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ซึ่งจากผลการประเมินการประเมิน
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556 นิสิตซึ่งเป็นผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการปรับปรุงแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจ และท าสื่อ
เพ่ิมเติมในรูปแบบของโปสเตอร์ และเพาเวอร์พอยท์ รวมทั้งน าสื่อต่างๆ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ภาควิชาฯ ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ให้นิสิตปรับปรุงแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ให้มีความน่าสนใจ และเพ่ิมกิจกรรมการจัดท าวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ และผลการประเมินในปีการศึกษา 
2557 ได้มีข้อเสนอแนะในเรื่องระยะเวลาในการจัดโครงการ ที่ประชุมพิจาณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ในปี
การศึกษา 2558 เ พ่ิมระยะเวลาในการจัด โครงการให้มากขึ้ น  (B.Sc.HOM_57_3.2_3 และ 
B.Sc.HOM_57_3.2_6) 
 2. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งจากผลการประเมินการประเมิน
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556 ได้รับความพึงพอใจ
โดยรวมในการด าเนินโครงการ ในระดับ 4.39 ในเรื่องปัญหาอุปสรรค ได้แก่ เวลาในการท ากิจกรรมน้อย 
นิสิตผู้ให้บริการยังไม่เข้าใจในจุดมุ่งหมายและวิธีการด าเนินงาน และผู้ให้บริการเรียนรู้การวางแผนงานยัง
ไม่เต็มที่ ดังนั้นในปีการศึกษา 2557 มีการปรับให้ผู้ให้บริการหรือนิสิตมีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการก่อน
เข้าร่วมโครงการ และมีการเตรียมพร้อมทั้งในกระบวนการวางแผน การท างาน และความรู้เนื้อหาที่จะ
ให้บริการให้เต็มที่ก่อนไปร่วมโครงการ และผลการประเมินในปีการศึกษา 2557 พบว่านิสิตมีจิตส านึกที่ดี
ในการให้บริการก่อนเข้าร่วมโครงการ และมีการเตรียมพร้อมทั้งในกระบวนการวางแผน การท างาน และ
ความรู้เนื้อหาที่จะให้บริการให้เต็มที่ ที่ประชุมพิจาณาแล้วมีมติเห็นชอบให้น าไปเป็นแนวปฏิบัติในการจัด
โครงการในปีการศึกษา 2558 (B.Sc.HOM_57_3.2_3 และ B.Sc.HOM_57_3.2_7) 
 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_3.2_1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร วท. บ. คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

(หน้าที่ 46 ใน คู่มือการเรียน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557) 
B.Sc.HOM_57_3.2_2 1.หน้าที่และการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา (หน้าที่ 2 และ 3 ในคู่มือ

อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนปีการศึกษา 2557) 
2. มคอ. 3  การพบอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเพ่ือขอค าปรึกษา 
3. ลายเซ็นต์การพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_3.2_3 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์  วาระพิเศษครั้งที่ 11/2558 

วันที่ 3 กรกฏาคม 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1 การบริหารหลักสูตร วท. บ. 
คหกรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_3.2_4 มคอ. 3 รายวิชา คส 201 สารสนเทศและการสื่อสารทางคหกรรมศาสตร์ 
และรายงานปค. 003 รายวิชา คส 201 สารสนเทศและการสื่อสารทางค
หกรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_3.2_5 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
B.Sc.HOM_57_3.2_6 รายงานสรุปโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท. บ. คหกรรมศาสตร์ ปี

การศึกษา 2556 และรายงานสรุปโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท. บ. 
คหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_57_3.2_7 รายงานสรุปโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2556 และรายงานสรุปโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ มีคุณภาพ 

3.00 ปานกลาง 
 

ผลการด าเนินงาน 

 -  อัตราการคงอยู่ของนิสิต 

 จากข้อมูลในตารางข้อมูลจ านวนนิสิตคงอยู่ เนื่องจากมีการลาออก จ านวนนิสิตปีที่ 2 และ 3 
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนนิสิตในปีที่ 1 หรือจ านวนนิสิตที่รับเข้า และจ านวนนิสิตจะคงที่ในปีที่ 2
หรือ 3 อัตราการคงอยู่ของนิสิตหรือร้อยละของจ านวนนิสิตปีที่  3 เปรียบเทียบกับจ านวนนิสิตปีที่ 1 
ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 (รับเข้าปีการศึกษา 2555) คือ ร้อยละ 76.92 เปรียบเทียบกับปี
การศึกษา 2555 (รับเข้าปีการศึกษา 2553) และปีการศึกษา2556 (รับเข้าปีการศึกษา 2554) คือ ร้อยละ 
88.10 และร้อยละ 89.39 ตามล าดับ อัตราการคงอยู่ของนิสิตมีแนวโน้มผลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี 
(ประมาณร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 
ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตคงอยู่ 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวน
รับเข้า 
(คน) 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
จ านวนคน(ร้อยละ) หมายเหตุ 

2553 2554 2555 2556 2557 

2553 
 

42 42 
(100.00) 

39 
(92.86) 

37 
(88.10) 

37 
(88.10) 

 จ านวนนิสิตลดลง
เนื่องจากการลาออกจน
คงท่ีในปีที่3 

2554 
 

66  66 
(100.00) 

59 
(89.39) 

59 
(89.39) 

59 
(89.39) 

จ านวนนิสิตลดลง
เนื่องจากการลาออกจน
คงท่ีในปีที่2 

2555 
 

65   65 
(100.00) 

53 
(81.54) 

50 
(76.92) 

รอการเปรียบเทียบ 
จ านวนในปีที่ 4 คาดว่าใน
ปีที ่3 จะเป็นจ านวนที่
คงท่ี  
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ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวน
รับเข้า 
(คน) 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
จ านวนคน(ร้อยละ) หมายเหตุ 

2553 2554 2555 2556 2557 
2556 58 

(แผน 65) 
   58 

(100.00) 
53 

(91.38) 
รอการเปรียบเทียบ 
จ านวนในปีที่ 3-4 

2557 81 
(แผน 65) 

    81* 
(100.00) 

รอการเปรียบเทียบ 
จ านวนในปีที่ 2-4 

อัตราการคงอยู่  
จ านวนนิสิตแต่ละชั้นปี

จ านวนนิสิตชั้นปีที่ 
     

(B.Sc.HOM_57_3.1_1) 
 

* จากการส าเร็จจริงโดยอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 2/2557 มีนิสิตคงเหลือ 
75 คน คิดเป็นร้อยละ 92.59 
 

 -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 
 จากข้อมูลในตารางข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษาหรือร้อยละของ

จ านวนนิสิตปีที่ที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (4 ปี) เปรียบเทียบกับจ านวนนิสิตปีที่ 1 

หรือจ านวนที่รับเข้าส าหรับปีการศึกษา2557 (รับเข้าปีการศึกษา 2554) คือ ร้อยละ 87.88 เปรียบเทียบ

กับ ปีการศึกษา 2554 (รับเข้าปีการศึกษา 2551) ปีการศึกษา2555 (รับเข้าปีการศึกษา 2552) และ ปี

การศึกษา2556 (รับเข้าปีการศึกษา 2553) คือ ร้อยละ 83.93 ร้อยละ 87.88 และร้อยละ 88.10

ตามล าดับ อัตราการส าเร็จการศึกษามีแนวโน้มผลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี (ประมาณร้อยละ 80 ขึ้น

ไป) 

ตารางข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 
(คน) 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี  
จ านวนคน(ร้อยละ) 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ปี 2551 56 47 

(83.93) 
   

ปี 2552 66  58  
(87.88) 
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ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 
(คน) 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี  
จ านวนคน(ร้อยละ) 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ปี 2553 42   37 

(88.10) 
 

ปี 2554 66    58 
(87.88) 

อัตราการส าเร็จการศึกษา  
จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา

จ านวนนิสิตชั้นปีที่ 
     

(B.Sc.HOM_57_3.3_2) 
 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 - ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2557 นิสิตให้คะแนนความพึงพอใจโดยรวมต่อ 
 1. คุณภาพของหลักสูตร วท. บ. คหกรรมศาสตร์ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล 3.76 คะแนน
หรือ ระดับปานกลางถึงมาก (B.Sc.HOM_57_3.3_3) 

 2. การบริหารงานหลักสูตร วท. บ. คหกรรมศาสตร์ประกอบด้วย ประสิทธิภาพในการ
บริหารหลักสูตร และคุณภาพการบริหารงานหลักสูตร 4.59 คะแนน หรือ ระดับมากถึงมากที่สุด 
(B.Sc.HOM_57_3.3_4) 

 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรมีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดี 

 - ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์จัดช่องทางให้นิสิตได้ท าการร้องเรียนด้านการจัดการเรียนการสอนและ
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับหลักสูตร วท. บ. คหกรรมศาสตร์ 2 ช่องทาง 

 1. ส่งข้อความถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ประธานบริหารหลักสูตร/หัวหน้าภาควิชาฯ ผ่านตู้รับ
ข้อร้องเรียน/ข้อคดิเห็น (B.Sc.HOM_57_3.3_5) 

 2. การร้องเรียนด้วยตัวเองต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ประธานบริหารหลักสูตร/หัวหน้าภาควิชา 
โดยการสนทนาพูดคุยและการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิค 

 ประธานบริหารหลักสูตรจะน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือ
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง น าข้อสรุปจากการประชุมแจ้งผู้ร้องเรียน มีการมอบหมายให้



 
 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวท.บ. (คหกรรมศาสตร์) ปีการศึกษา 2557 หน้า 44 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนและน าสรุปผลเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา ยุติ  ติดตามการด าเนินการ หรือหาแนวทางอ่ืนๆ ใน
การแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียน   

 

การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตในปีการศึกษา 2557 

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย ความไม่เพียงพอ และการ
เสื่อมสภาพของ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ โต๊ะ 
เก้าอ้ี เครื่องปรับอากาศ และแสงสว่าง 
(B.Sc.HOM_57_3.3_6) 
 
 
 
 
 

การด าเนินงาน 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือ
พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและมี
มติให้ 
  1. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการติดต่อให้ช่าง
มาตรวจสอบและซ่อมแซม 
  2. ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณเปลี่ยนแปลง/
ซื้อเพ่ิมในปีงบประมาณถัดไป 
(B.Sc.HOM_57_3.3_6) 
2. แจ้งผู้ร้องเรียนและด าเนินการตามมติที่ประชุม 
(B.Sc.HOM_57_3.3_7) 
3. ประชุมติดตามผลการด าเนินงานและพิจารณา
สรุปผลความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการ
จัดการข้อร้องเรียน 
 
ผลการด าเนินงาน 
1. ช่างมาตรวจสอบและแจ้งปัญหาการไม่สามารถ
ท าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ และพบว่าเกิด
จากส่วนประกอบไม่สามารถท างานได้ 
2. ขอใบเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ และ
ราคาขายของเครื่องปรับอากาศ และ 
คอมพิวเตอร์ และเครื่องฉายภาพ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมและซื้อใน
ปีงบประมาณถัดไป 
3. ผู้ร้องเรียนให้คะแนนความพึงพอใจต่อการ
จัดการข้อร้องเรียน 3.4 คะแนนหรือ ระดับปาน 
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เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
 
 
 

กลาง มติเห็นชอบ และให้มีการติดตามการ
ด าเนินงานจนกว่าปัญหาข้อร้องเรียนจะได้รับการ
แก้ไขจนเสร็จสิ้น (B.Sc.HOM_57_3.3_8 ) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_3.1_1 สรุปจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2553-2557 
B.Sc.HOM_57_3.3_2 สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554-2557 
B.Sc.HOM_57_3.3_3 สรุปความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพของหลักสูตร วท. บ. คหกรรมศาสตร์

และการบริหารงานของหลักสูตร วท. บ. คหกรรมศาสตร์ 
B.Sc.HOM_57_3.3_4 สรุปความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารงานของหลักสูตร วท. บ. คหกรรม

ศาสตร์ 
B.Sc.HOM_57_3.3_5 ตู้รับความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน (ภาพถ่ายตู้และสถานติดตั้งหน้าภาควิชาฯ) 
B.Sc.HOM_57_3.3_6 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่  3/2558 วันที่ 20 

พฤษภาคม 2558 วาระพิจารณาที่ 4.4 พิจารณาการจัดการข้อร้องเรียน
นิสิตวท. บ. คหกรรมศาสตร์  

B.Sc.HOM_57_3.3_7 เอกสารแจ้งผู้ร้องเรียน 
B.Sc.HOM_57_3.3_8 รายงานการประชุมคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ที่ 11/2558 วันที่ 3 

กรกฎาคม 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1 การบริหารหลักสูตร วท. บ. คหกร
รรมศาสตร์ 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  3.00   ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

5.00 คะแนน 
 

ดีมาก 

    ประเด็นที่  4 .2.1ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

5.00 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.2ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

5.00 คะแนน 

ประเด็นที่  4.2.3ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

  3.00   ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 4   3.67   ดี 
 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวท.บ. (คหกรรมศาสตร์) ปีการศึกษา 2557 หน้า 47 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1    การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ มีคุณภาพ 

3.00 ปานกลาง 
 

ผลการด าเนินงาน   

 -  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของภาควิชา และสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์  ในการประชุมของภาควิชา หลักสูตรได้มีการวางแผนระยะยาวด้าน
อัตราก าลังให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและระดับอุดม  ศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (B.Sc.HOM_57_4.1_1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาที่เปิดสอนและมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท ขึ้นไป และหลักสูตรมีการจัดสรรถึงล าดับและ
ความส าคัญของอัตราก าลังตามความต้องการของกลุ่มวิชาที่เปิดสอน หลังจากนั้นจึงมีการก าหนด TOR 
ของอาจารย์ที่เปิดรับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ . และมีความรู้ ความสามารถ ตรงตามกับหลักสูตร 
(B.Sc.HOM_57_4.1_2)  
 ในปีการศึกษา 2557  หลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์นั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีวุฒิ
การศึกษา ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก และมีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60  รวมถึงอาจารย์ทุกคนมีความรู้
และประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน ไม่ได้เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอ่ืน ซึ่งเป็นไปตามที่ สกอ. ก าหนด  (B.Sc.HOM_57_4.1_3) นอกจากนั้น ภาควิชามีการ
ประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่เข้าบรรจุจ านวน 2 อัตรา ซึ่งมีระบบการรับและขั้นตอนดังนี้ 

1. ภาควิชามีการวิเคราะห์อัตราก าลังและส่งเรื่องขออัตราก าลังตามเกณฑ์ผ่านคณะและ
มหาวิทยาลัยตามระบบ   (B.Sc.HOM_57_4.1_4) 

2. เมื่อได้อัตรา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมกับอาจารย์ประจ าของภาควิชา เพ่ือพิจารณา
สาขาที่ต้องการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอัตราก าลัง และก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้สมัครอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา เสริมสร้ างความ
เข้มแข็งของหลักสูตร   

3 .  ป ร ะกาศ รั บ อ าจ า ร ย์ ต าม ร ะ เบี ยบข อ งคณะวิ ท ย า ศ าสตร์  แ ล ะมหา วิ ท ย าลั ย 
(B.Sc.HOM_57_4.1_5)   
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4. แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ โดยก าหนดให้กรรมการสัมภาษณ์ประกอบด้วย
อาจารย์ที่ตรงสาขาที่รับเข้า อย่างน้อย 1 คน เพ่ือคัดเลือกอาจารย์ที่ตรงตามความต้องการของหลักสูตร 
(B.Sc.HOM_57_4.1_6) 
 ปีการศึกษา 2557 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มีการวิเคราะห์ อัตราก าลังเพ่ือ
เปิดรับอาจารย์ใหม่ จ านวน 2 อัตรา และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ โดยมีอาจารย์
ในสาขาที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งมีอาจารย์ใหม่เข้าบรรจุจ านวน 1 อัตรา คือ อาจารย์รสพร เจียม
จริยธรรม เริ่มปฏิบัติงานวันที่  16 มิถุนายน 2558 และแจ้งในที่ประชุมภาควิชา (B.Sc.HOM_57_4.1_7) 
 ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาศึกษาต่อ หลักสูตรจะมีการคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติมาตรฐานของหลักสูตร โดยผ่านที่ประชุมของภาควิชา จากนั้นได้ด าเนินการเสนอแบบ สมอ . 08 
ไปยังคณะวิทยาศาสตร์  ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
อนุ มั ติ  ก่ อนส่ ง ให้ ส านั ก ง านการ อุดมศึ กษา  รั บทราบต่ อ ไป   เ ช่ น  ในปี กา รศึ กษา  2555 
(B.Sc.HOM_57_4.1_8) ได้ด าเนินการเสนอแต่งตั้ง อาจารย์พรเพ็ญ มรกตจินดา เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพ่ือแทน อาจารย์วีณา ทองรอด ที่ลาศึกษาต่อ   
  - ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท. บ. คหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 
ท่าน และอาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ท่านอื่นๆ โดยภาควิชามีก าหนดให้มีการจัดประชุมไม่น้อยกว่า 8 
ครั้งต่อปี โดยในปีการศึกษา 2557 นั้น ภาควิชาได้มีการจัดการประชุม 16 ครั้ง และทุกครั้งของการ
ประชุม มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (B.Sc.HOM_57_4.1_9)  

1. ภาควิชามีการประชุมวิเคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือแสดงให้เห็นอัตราการคงอยู่ จ านวนผู้เกษียณใน
แต่ละปี จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้มีอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   

2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้บริหารหลักสูตร ควบคุม ก ากับให้มีการด าเนินการให้ได้มาตรฐาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาศาสตร์ (B.Sc.HOM_57_4.1_10)  

3. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ เช่น ทุนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2557 โดยมีมติในที่ประชุมของภาควิชาให้มีการสนับสนุนทุนพัฒนา
บุคลากร 4000 บาท/คน/ปี และพบว่าอาจารย์ทุกท่านได้มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ 
(B.Sc.HOM_57_4.1_11)  

4. มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิตเป็นผู้ประเมินผ่าน ปค.003 โดยหลักสูตรมีการน า
ผลการประเมินเข้าท่ีประชุม มาปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป (B.Sc.HOM_57_4.1_12)   
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5. มีการประชุมเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของอาจารย์ใน
หลักสูตร และเป็นแนวทางในการเขียน มคอ. 5  (B.Sc.HOM_57_4.1_13) 

6. หลักสูตรมีการวางแผนการประชุมและด าเนินงานเพ่ือจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตร (B.Sc.HOM_57_4.1_14)   
 -  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ภาควิชามีการประชุมเพ่ือจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เข้าร่วมฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบและตามความสนใจของแต่ละท่าน เพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะความรู้ประสบการณ์ต่างๆ  และพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สามารถขออนุมัติผ่านภาควิชาและคณะ เพ่ือไปอบรมสัมมนาตามความต้องการของตนเองได้ 
(B.Sc.HOM_57_4.1_15)  ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ (B.Sc.HOM_57_4.1_16 )  

2. มีการสนับสนุนให้มีการประเมินการสอน ตามแบบ ปค. 003 เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน (B.Sc.HOM_57_4.1_17)  

 3.  มหาวิทยาลัยและคณะมีการส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ 
รวมกับการพัฒนาส่งเสริมด้านการวิจัย และเมื่อมีประกาศจากคณะหรือมหาวิทยาลัย ภาควิชาจะน าเข้าที่
ประชุมเพ่ือแจ้งให้อาจารย์รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ  (B.Sc.HOM_57_4.1_18)  

 4. การยกย่องอาจารย์ที่ได้รับรางวัลหรือได้ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยทางมหาวิทยาลัยมี
ประกาศให้เงินรางวัลกับอาจารย์ที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการ (B.Sc.HOM_57_4.1_19)  และภาควิชา มีการ
ยกย่ อ ง ชม เ ช ย  อ า จ า ร ย์ ที่ ไ ด้ รั บ ต า แหน่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร  โ ดยน า ขึ้ น เ ว ป ไซต์ ข อ งภ าควิ ช า  
(B.Sc.HOM_57_4.1_20)  

 5. ในกรณีที่อาจารย์ในภาควิชา ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ภาควิชามีการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านผลงานวิชาการ (B.Sc.HOM_57_4.1_21) 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_4.1_1 สรุปผลการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ และ

การวางแผนกรอบอัตราก าลังระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558-2562) 

B.Sc.HOM_57_4.1_2 ข้อก าหนดภาระงาน (TOR) ของอัตราอาจารย์ใหม่ 
B.Sc.HOM_57_4.1_3 คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_4.1_4 สรุปผลการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ และ

การวางแผนกรอบอัตราก าลังระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558-2562) 

B.Sc.HOM_57_4.1_5 ประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2557 
B.Sc.HOM_57_4.1_6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย 
B.Sc.HOM_57_4.1_7  รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 

16 มิถุนายน 2558  วาระเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 1.2 เรื่องแจ้งจาก
ภาควิชา 
และ ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

B.Sc.HOM_57_4.1_8 หลักฐานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08) 

B.Sc.HOM_57_4.1_9 รายงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุม 16 ครั้งต่อปีการศึกษา  2557 

B.Sc.HOM_57_4.1_10 ข้อก าหนดภาระงาน (TOR)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_4.1_11   รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 
8/2558 วันที่ 30  เมษายาน 2558 วาระเพ่ือพิจารณา 4.1  การ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559   
และ สรุปรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ/สัมมนา 
อบรมของอาจารย์ 

B.Sc.HOM_57_4.1_12 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 
11/2558 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 วาระเพ่ือพิจารณา 4.1 เรื่อง 
การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_4.1_13 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 
10/2558 วันที่ 24 มิถุนายน  2558 วาระเพ่ือพิจารณา 4.12 
พิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_4.1_14  รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 

8/2558 วันที่ 30  เมษายน 2558 วาระเพ่ือพิจารณา 4.1  การ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559   

B.Sc.HOM_57_4.1_15   รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 
8/2558 วันที่ 30  เมษายาน 2558 วาระเพ่ือพิจารณา 4.1  การ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559   

B.Sc.HOM_57_4.1_16   สรุปรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ/สัมมนา อบรม
ของอาจารย์ 

B.Sc.HOM_57_4.1_17 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 
11/2558 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 วาระเพ่ือพิจารณา 4.1 เรื่อง 
การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_4.1_18 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 
26 กันยายน 2557 วาระแจ้งเพื่อทราบ 1.1 เรื่องแจ้งจากคณะ   

B.Sc.HOM_57_4.1_19 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 14) 

B.Sc.HOM_57_4.1_20 capture หน้า website ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
B.Sc.HOM_57_4.1_21 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 

8/2558 วันที่ 30  เมษายาน 2558 วาระเพ่ือพิจารณา 4.1  การ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559   
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2    คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า    

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5.00 คุณภาพดีมาก 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย  
4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 4.2.3ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

วิธีการค านวณคะแนนภาพรวม 
 
ค่าคะแนนที่ได้ =                  ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน 
    จ านวนประเด็นทั้งหมด      
 
ผลการด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

ประเด็นในการพิจารณา ผลการด าเนินการ 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน 
4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 คะแนน 
4.2.3ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คะแนน 
 5 คะแนน 
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ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน    
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท    
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป  

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 100   

สูตรการค านวณ    
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 
 

 
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60  ขึ้นไป 5 คะแนน 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_4.2.1_1 คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

X 5 
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ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

เกณฑ์การประเมิน    

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน 
ระหว่าง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
 และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
  และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100 

 
 

สูตรการค านวณ    
  1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 5 คะแนน 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

X 5 



 
 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวท.บ. (คหกรรมศาสตร์) ปีการศึกษา 2557 หน้า 55 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_4.2.2_1 รายชื่อต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน    

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ    
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ตามสูตร 

 
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

 
ผลการด าเนินการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2   
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 40 

เทียบคะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 

X 100 

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

X 5 
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ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน)   
2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจ า

หลักสตูร) 
(ช้ินงาน) 2    

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

0.40   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอ่ยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00 2 2 
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

 -  บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
    ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00   

 -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
 -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
1.00   

 -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   
 -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน  
1.00   

 -   ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  1.00   
 -   หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   ต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
1.00   

 -   หนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 -   งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง 
    วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 
 

 

ล าดับ

ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) 

ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ 

วัน-เดือน-ปี 

สถานที/่จังหวัด/ประเทศท่ีจัด 

หรือชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

1 Utilization of 

Chitosan/Bamboo 

Charcoal 

Composite as 

Reactive Dye 

Adsorbent 

 

Walaikorn 

Nitayaphat 

Chiang Mai J. Sci. 2014; 

41(1) : 174-183 

B.Sc.HOM_57_4.2.3_1  
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ล าดับ

ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) 

ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ 

วัน-เดือน-ปี 

สถานที/่จังหวัด/ประเทศท่ีจัด 

หรือชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

2 Removal of Silver 

(I) from Aqueous 

Solutions by 

Chitosan/Carbon 

Nanotube 

Nanocomposite 

Beads 

Walaikorn 

Nitayaphat ,  

Thanut 

Jintakosol 

Advanced Materials 

Research, Vol. 893, pp. 

166-169, Feb. 2014 

B.Sc.HOM_57_4.2.3_2  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3    ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3.00 คุณภาพปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2555 2556 2557 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
 
 

5 5 5 3.00 คะแนน 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 

  4.56 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_4.3_1 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานบริหารหลักสูตรของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการด าเนินงาน ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร   3.00   ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  3.00   ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน   3.00   ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5.00 คะแนน มาก 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 5 3.50 ปานกล  าง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ มีคุณภาพ 

3.00 ปานกลาง 
 
ผลการด าเนินงาน 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) หรือ 
มคอ.2 (B.Sc.HOM_57_5.1_1) ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2554 โดยพัฒนาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) โดยมี
ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร เป็นขั้นตอนตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง) 
ในคู่มือการบริหารหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย (B.Sc.HOM_57_5.1_2) โดยสรุป ดังนี้  
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ ที่ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าสาขาวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งท าหน้าที่ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (B.Sc.HOM_57_5.1_3) 
 2. มีการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต   
 3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ฉบับร่าง ที่มีโครงสร้างรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน และเนื้อหาสาระ
รายวิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2553 หรือ มคอ. 1 และมีการจัดการเรียนการสอนยึดหลักตาม
เกณฑ์ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
 4. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ส่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ฉบับร่าง ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และศิษย์เก่า พิจารณา
วิพากษ์หลักสูตร จ านวน 5 ท่าน  
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ได้
เสนอให้คณะกรรมการระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณา และผ่านความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2554 และได้รับความเห็นชอบจาก สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่  9  กันยายน  2554 และวันที่  7 ตุลาคม  2554 ตามล าดับ 
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และได้รับความเห็นชอบจาก งานพัฒนาหลักสูตร ส านักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2555  
 6. ได้เปิดสอนนิสิต ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (เริ่มเดือนมิถุนายน 2555) และใน
การศึกษา 2557 นิสิตที่เรียนในหลักสูตรนี้ ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 และยังไม่มีบัณฑิตที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรนี้ 
 7. หลักสูตรมีการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์
ประจ า  ที่ ได้ รั บการแต่ งตั้ ง ให้ เป็นคณะกรรมการบริการหลักสู ตร  วท .บ .  คหกรรมศาสตร์ 
(B.Sc.HOM_57_5.1_4) และคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน (B.Sc.HOM_57_5.1_5) โดย
คณะกรรมการมีการประชุมด าเนินงานภาคการศึกษาละ 7 ครั้ ง  (B.Sc.HOM_57_5.1_6 ถึ ง 
B.Sc.HOM_57_5.1_18) 
 
 ในด้านการออกแบบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554)  ได้ออกแบบหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีการจัดการเรียนการ
สอนเน้นเป็น 3 กลุ่มวิชา ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดของตน ได้แก่ กลุ่มวิชา
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles and Clothing) กลุ่ม   วิชาอาหารและโภชนาการ (Food and 
Nutrition) และกลุ่มวิชาการก าหนดอาหารและโภชนบ าบัด (Dietetics and Nutrition Therapy) ที่ผลิต
บัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และบัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 9 ประการ
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ (1)  ใฝ่รู้ตลอดชีวิต (2) คิดเป็น ท าเป็น  (3) หนักเอาเบาสู้  (4) รู้
กาลเทศะ  (5) เปี่ยมจิตส านึกสาธารณะ  (6) มีทักษะสื่อสาร  (7) อ่อนน้อมถ่อมตน  (8) งามด้วยบุคลิก  
(9) พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์   
 โดยการออกแบบหลักสูตรได้ยึดหลักปรัชญาของหลักสูตร คือ “คหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ด้วยเทคโนโลยีและการประยุกต์อย่างชาญฉลาดจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ” 
ซึ่งคาดหวังว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ มีคุณลักษณะ จะเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะแบบบูรณาการที่สามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  และคหกรรมศาสตร์ 
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ทั้งในภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม สามารถประกอบ
อาชีพได้หลากหลาย ทั้งอาชีพอิสระและอาชีพเฉพาะทาง เช่น บัณฑิตกลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
สามารถประกอบอาชีพอิสระด้านอาหาร และประกอบชีพเป็นนักโภชนาการ (nutritionist) ทั้งในภาครัฐ
และเอกชนได้ และบัณฑิตกลุ่มวิชาการก าหนดอาหารและโภชนบ าบัด นอกจากจะประกอบอาชีพเป็นนัก
โภชนาการทั้งในภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังสามารถเข้าสู่อาชีพนักก าหนดอาหาร  (dietitian) หรือนัก
โภชนาการในโรงพยาบาล และสอบขึ้นทะเบียนเป็นนักก าหนดอาหารวิชาชีพ (กอ.ช.) หรือ Certified 
Dietitian of Thailand (CDT) ของสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทยได้ 
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 ในด้านสาระของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ มีการก าหนดสาระ
วิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพมีการก าหนดให้มีรายวิชาบรรยาย รายวิชาปฏิบัติการ โดยมีรายวิชาบรรยาย จ านวน 22
รายวิชา รายวิชาบรรยายและปฏิบัติการ จ านวน 53 รายวิชา และรายวิชาปฏิบัติการ จ านวน 6 รายวิชา 
มีรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ รายวิชา คส 401 ฝึกงาน 2(0-20) รายวิชา คส 402 สัมมนาทาง 
คหกรรมศาสตร์ 1(0-2) รายวิชา คส 403 โครงงานวิจัย  2(0-6) เป็นต้น มีการฝึกงานในวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 
300 ชั่วโมง (B.Sc.HOM_57_5.1_1) มีการเชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้านมาร่วมสอนทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติการเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนรู้ให้กับนิสิต และก าหนดให้ผู้เรียน
ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมในโครงศึกษาดูงานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ที่หลักสูตรจัดเสริมให้ในภาคฤดู
ร้อน รวมทั้งกิจกรรม/โครงการอื่นๆ ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตร ทั้งด้านการเรียนรู้ การบริการ
วิชาการแก่สังคม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ การออกก าลังกายและกีฬา 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (B.Sc.HOM_57_5.1_19) 
 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจนทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและ
สอดคล้องความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีการจัดท า มคอ.3 (B.Sc.HOM_57_5.1_20) ที่ก าหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐาน TQFs มี
เนื้อหาที่ทันสมัย มีแผนการเรียน วิธีการสอน และการประเมินผลที่ชัดเจน ค าอธิบายรายวิชาที่มีเนื้อหาที่
เหมาะสมกับชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มี
ความลุ่มลึกในวิชาเอกและในเนื้อหาที่เป็นจุดเน้นมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างวิชาและมีการ
สังเคราะห์การเรียนรู้ ไม่มีความซ้ าซ้อนจัดให้กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันเหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตรมีการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดใน
รายวิชาและหลักสูตร 
 การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่ครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชา
ครบถ้วน การเปิดรายวิชาตามล าดับก่อนหลังที่เหมาะสมและเอ้ือให้นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชา
ต่อยอด (B.Sc.HOM_57_5.1_21) การเปิดสอนในรายวิชาต่างๆ ที่เป็นไปตามแผนการเรียนที่ข้อก าหนดไว้
ในหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนส าเร็จการได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร โดยการเปิดรายวิชาเลือก ผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียนมีความทันสมัยและสอดคล้องกับเนื้อหาที่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน รวมทั้งมุ่งเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาเพ่ือ
เตรียมนิสิตออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิต 
 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 เพ่ือรายงานผล การจัดการ
เรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาว่าไดด าเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไว ในรายละเอียดของ
รายวิชาตามที่ระบุใน มคอ. 3 หรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไวตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป (B.Sc.HOM_57_5.1_22) และ
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 เพ่ือรายงานผลประจ าปีการศึกษาโดย
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร (B.Sc.HOM_57_5.1_23)  
 
 นอกจากนี้ผลการประเมินจากการฝึกงานในวิชาชีพถูกน าเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน และเตรียมพร้อมเพ่ือให้นิสิตในรุ่นต่อไปสามารถน าความรู้ไปใช้ในการฝึกงานใน
วิชาชีพ และผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องปรัชญาของหลักสูตร (B.Sc.HOM_57_5.1_24) 

 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ถึงรอบ
การปรับปรุงในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการวางแผนเพ่ือการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตร โดยก าหนดเป็น
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 
กันยายน 2559) ของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (B.Sc.HOM_57_5.1_25) 
 ในการจัดการเรียนการสอน ทุกภาคการศึกษาผู้สอนได้จัดท า มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ(B.Sc.HOM_57_5.1_20) และเมื่อสิ้นภาค
กา ร ศึ ก ษ า ผู้ ส อน ไ ด้ จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ร า ย วิ ช า  ต า มแ บ บ  ม ค อ .  5 
(B.Sc.HOM_57_5.1_22) และเมื่อสิ้นปีการศึกษาได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 7 (B.Sc.HOM_57_5.1_23) ข้อมูลจากการด าเนินงานของหลักสูตร ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา
ด้วยตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และข้อมูลจากผลการประเมินการเรียนการสอน
ในรายวิชาต่างๆ (มคอ. 5) และผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน (ปค 003) (B.Sc.HOM_57_5.1_26) มา
ปรับปรุงเนื้อหาวิชาในรายวิชาต่างๆ ให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ในสาขาวิชา 
 นอกจากนี้ทุกปีการศึกษา หลักสูตรมีการเก็บรวมรวมผลการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของ
นิสิตปีสุดท้ายในปีการศึกษา 2556 และ 2557 ซึ่งนิสิตมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมเวลาในการฝึกประสบการณ์
การวิชาชีพให้มากขึ้น (B.Sc.HOM_57_5.1_27) มีการท าแบบสอบถามบัณฑิตถึงความเหมาะสมของ
โครงสร้างหลักสูตรและภาพรวมของหลักสูตร และความเหมาะสมของรายวิชาที่สอน ซึ่งบัณฑิตอยากให้มี
รายวิชาที่เพ่ิมพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (B.Sc.HOM_57_5.1_28) ซึ่งคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ในปีการศึกษา 2556 และ 2557 เท่ากับ 4.29 และ 4.26 ตามล าดับ โดยข้อมูลทั้งหมดจะน ามาใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป (B.Sc.HOM_57_5.1_29) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_5.1_1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554) หรือ มคอ.2 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_5.1_2 คู่มือการบริหารหลักสูตร ของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 
B.Sc.HOM_57_5.1_3 
 

ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 
คหกรรมศาสตร์   

B.Sc.HOM_57_5.1_4 
 

ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขา 
คหกรรมศาสตร์  และ ข้อก าหนดภาระงาน 

B.Sc.HOM_57_5.1_5 ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน และ ข้อก าหนดภาระ
งาน 

B.Sc.HOM_57_5.1_6 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 30 
มิถุนายน 2557 วาระพิจารณาที่ 4.1 การจัดการเรียนการสอนประจ าปี
การศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_57_5.1_7 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 29 
กรกฎาคม 2557 วาระพิจารณาท่ี 4.1 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหก
รรมศาสตร์ และวาระพิจารณาที่ 4.2  การจัดการเรียนการสอน 

B.Sc.HOM_57_5.1_8 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 26 
กันยายน 2557 วาระพิจารณาที่ 4.1 การจัดการเรียนการสอนประจ าปี
การศึกษา 2557 และวาระพิจารณาที่ 4.2  การบริหารหลักสูตร วท.บ. 
คหกรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.1_9 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 31 
ตุลาคม 2557 วาระพิจารณาที่ 4.2 ตารางสอนระดับปริญญาตรี 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2557 

B.Sc.HOM_57_5.1_10 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 9
ธันวาคม 2557 วาระพิจารณาที่ 4.1 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหก
รรมศาสตร์ และวาระพิจารณาที่ 4.2  การจัดการเรียนการสอน 

B.Sc.HOM_57_5.1_11 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 6 มกราคม 2558 วาระพิจารณาที่ 4.1 พิจารณาผลการเรียนใน
รายวิชาของภาคิชาคหกรรมศาสตร์ ที่เปิดสอนในภาคการเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 วาระพิจารณาท่ี 4.2 พิจารณาการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา ที่เปิดสอนในภาคการเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 และวาระพิจารณาที่ 5.1 การเชิญอาจารย์พิเศษ  
ประจ าภาคเรียนที่ 2/2557 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_5.1_12 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 19 

มกราคม 2558 วาระพิจารณาที่ 4.1 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหก
รรมศาสตร์  

B.Sc.HOM_57_5.1_13 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 2 
มีนาคม 2558 วาระพิจารณาที่ 4.2  การจัดการเรียนการสอน 

B.Sc.HOM_57_5.1_14 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 20 
พฤษภาคม 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1 พิจารณาการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา ที่เปิดสอนในภาคการเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 วาระพิจารณาท่ี 4.2 การจัดท ามคอ. 5 ประจ าภาค
เรียนที่ 2/2557 ของหลักสูตร วท. บ. คหกรรมศาสตร์ และวาระ
พิจารณาที่ 4.3 การประเมิน ปค.003 และปค.004 ที่เปิดสอนในภาคการ
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_57_5.1_15 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 9/2558 
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1 พิจารณาผลการเรียนใน
รายวิชาของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ที่เปิดสอนในภาคการเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_57_5.1_16 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 16 
มิถุนายน 2558 วาระพิจารณาที่ 4.1 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คห 
กรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.1_17 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 10/2558 
วันที่ 24 มิถุนายน 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1 การบริหารหลักสูตร 
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.1_18 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 11/2558 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1 การบริหารหลักสูตร 
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.1_19 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
B.Sc.HOM_57_5.1_20 มคอ. 3 ประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Sc.HOM_57_5.1_21 แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา คหกรรมศาสตร์   
B.Sc.HOM_57_5.1_22 มคอ. 5 ประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Sc.HOM_57_5.1_23 มคอ. 7ประจ าปีการศึกษา 2557 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_5.1_24 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 10/2558

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.3 รายงานการฝึกงานภาค
ฤดูร้อน นิสิต วท. บ. คหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 

B.Sc.HOM_57_5.1_25 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
B.Sc.HOM_57_5.1_26 สรุปผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ (ปค. 003 และปค. 004) 

ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.HOM_57_5.1_27 ตัวอย่างแบบส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนิสิตปีสุดท้าย และ

รายงานสรุปผลส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนิสิตปี 
B.Sc.HOM_57_5.1_28 ตัวอย่างแบบส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของบัณฑิต และ

รายงานสรุปผลส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของบัณฑิต 
B.Sc.HOM_57_5.1_29 ตัวอย่างแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และรายงานสรุปผล

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ มีคุณภาพ 

3.00 ปานกลาง 
 

ผลการด าเนินงาน 
- การก าหนดผู้สอน 

 ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีการ
ประชุมเพ่ือก าหนดผู้สอนและการเชิญอาจารย์พิเศษในรายวิชาต่างๆ ตามคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ประจ า ซึ่งการประชุมมีการด าเนินการล่วงหน้าก่อนการเปิดภาคการศึกษา  โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
 1. ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าในสังกัดสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชา
ที่สอน มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน โดยค านึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ท างาน ผลงาน
วิชาการของผู้สอน (B.Sc.HOM_57_5.2_1 ถึง B.Sc.HOM_57_5.2_4) และเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์
ประจ าในสังกัดสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (B.Sc.HOM_57_5.2_5) 
 2. ในกรณีที่มีการเชิญอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา มีการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะวิทยาศาสตร์ก าหนด (B.Sc.HOM_57_5.2_6) และพิจารณาความเหมาะสม
ผ่านประวัติการศึกษาและประสบการณ์การท างานและการสัมภาษณ์เบื้องต้นจากผู้ประสานงานรายวิชา 
โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 โดยมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีที่มีการเชิญอาจารย์พิเศษ คือ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดอาจารย์ท าหน้าที่ผู้ประสานงานรายวิชา โดยอาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชา ประสานกับอาจารย์พิเศษ ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การ
จัดท ามคอ. 3 แผนการสอน และเกณฑ์การประเมิน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชาจะอ านวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน คุมสอบกลางภาคและปลายภาค รับ
คะแนนสอบจากอาจารย์พิเศษเพ่ือกรอกเกรด ส าหรับการตัดเกรด ซึ่งพิจารณาตัดเกรดตามเกณฑ์ประเมิน
ที่ก าหนดไว้ในมคอ. 3 ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา และรายงานเกรด
ให้คณะและมหาวิทยาลัย (B.Sc.HOM_57_5.2_7) 
 3. หลักสูตรก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย เพ่ือให้มีโอกาส
ได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ โดยในปีการศึกษา 
2557 ผู้เรียนได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าคนละ 2-5 วิชา และอาจารย์พิเศษคนละ 1-2 
วิชา (B.Sc.HOM_57_5.2_8) 
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 4. เมื่อสิ้นในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษามีการประเมินผลอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ 
(ปค. 003 และ ปค. 004) โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณา เพ่ือน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป (B.Sc.HOM_57_5.2_9) 
 

- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 1. หลักสูตรมีการก ากับติดตาม และตรวจสอบมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ/
หรือ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 
ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยผ่านการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวท.บ. คหกรรมศาสตร์ (B.Sc.HOM_57_5.2_10 ถึง B.Sc.HOM_57_5.2_14) 
 2. หลักสูตรมีการก ากับติดตาม และตรวจสอบให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอน
รายวิชา (มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการก ากับให้ด าเนินการสอนตามประมวล
การสอนรายวิชา ตามที่ระบุใน มคอ. 3 ซึ่งมีการรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน โดยผ่านการประชุมพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรวท.บ. คหกรรมศาสตร์ (B.Sc.HOM_57_5.2_12 ถึง B.Sc.HOM_57_5.2_17) 

 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวท.บ. คหกรรมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย มี  1 รายวิชา ได้แก่ คส 402 สัมมนา
ทางคหกรรมศสตร์ 1(0-2) โดยมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้กระบวนการวิจัย โดยการอ่านและ
วิเคราะห์บทความรายงานการวิจัย (research articles) ที่ตีพิมพ์หรือออนไลน์ในวารสารระดับนานาชาติ 
ในประเด็น ดังนี้ : หัวข้อการวิจัย ค าถามการวิจัย สมมติฐาน การก าหนดตัวแปร วิธีการวิจัย/ทดลอง การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบทางสถิติ ผลการทดลอง อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนซึ่งมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยังได้น าผลงานวิจัยของตนเองมาบรรยายให้นิสิตฟังในชั้นเรียน 
เพ่ือให้นิสิตมองเห้นภาพงานวิจัยในสาขาวิชาของตนเองมากขึ้น (B.Sc.HOM_57_5.2_18) 
 2. การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคม มี 2 รายวิชา ได้แก่  
  2.1 รายวิชา คส 323 โภชนบ าบัดทางการแพทย์ 4(3-2) โดยผู้เรียนเข้าร่วมในโครงการ
เปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 
15-16 กุมภาพันธ์ และ 19-20 มีนาคม 2558   โดยการจัดกิจกรรมน าความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
ไปด าเนินการเผยแพร่ในรูปแบบการบรรยาย สาธิต และการจัดนิทรรศการ พร้อมจัดท าสื่อต่างๆ เผยแพร่
แก่นักเรียนในโรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว (B.Sc.HOM_57_5.2_19) 
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  2.2 รายวิชา คส 421 โภชนาการชุมชน 3(2-2)  โดยผู้เรียนเข้าร่วมโครงการเผยแพร่
ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่  28 พฤษภาคม ถึง 11 มิถุนายน 2558 โดยจัด
กิจกรรมน าความรู้ด้านอาหารและโภชนบ าบัดโรคเรื้อรัง (non-communicable diseases; NCDs) ไป
ด าเนินการเผยแพร่ในรูปแบบการให้ค าปรึกษาบรรยาย สาธิต และการจัดนิทรรศการ พร้อมจัดท าสื่อต่างๆ 
เผยแพร่แก่ผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพสังโฆ ต .โพสังโฆ อ.ค่าย
บางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษานี้ ได้มีการปรับปรุงรูปแบบวิธีการด าเนินงานจาก
ปีการศึกษาท่ีแล้ว ท าให้การด าเนินงานครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (B.Sc.HOM_57_5.2_20) 
 3. การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี 1 รายวิชา 
ได้แก่ คส 315  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2(1-2)โดยผู้เรียนเข้าร่วมในโครงการชิมขนม ชมดอกไม้ เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ โดยผู้เรียนเผยแพร่ความรู้
ด้านขนมไทยกับสุขภาพแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบุคคลทั่วไป 
โดยในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษานี้ ได้มีการเพ่ิมจ านวนกิจกรรมสาธิตมากขึ้น ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ที่หลากหลายขึ้น (B.Sc.HOM_57_5.2_21) 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_5.2_1 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 30 

มิถุนายน 2557 วาระพิจารณาที่ 4.1 การจัดการเรียนการสอนประจ าปี
การศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_57_5.2_2 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 29 
กรกฎาคม 2557 วาระพิจารณาท่ี 4.1 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหก
รรมศาสตร์ และวาระพิจารณาที่ 4.2  การจัดการเรียนการสอน 

B.Sc.HOM_57_5.2_3 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 9
ธันวาคม 2557 วาระพิจารณาที่ 4.1 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหก
รรมศาสตร์ และวาระพิจารณาที่ 4.2  การจัดการเรียนการสอน 

B.Sc.HOM_57_5.2_4 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 6 มกราคม 2558 วาระพิจารณาที่ 5.1 การเชิญอาจารย์พิเศษ  
ประจ าภาคเรียนที่ 2/2557 

B.Sc.HOM_57_5.2_5 เกณฑ์ภาระงานของอาจารย์ประจ า 
B.Sc.HOM_57_5.2_6 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 

วันที่ 28 มกราคม 2558 วาระสืบเนื่องที่ 3.2 เรื่องแนวปฏิบัติการเชิญ
บุคคลภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_5.2_7 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 30 

มิถุนายน 2557 วาระพิจารณาที่ 4.1 การจัดการเรียนการสอนประจ าปี
การศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_57_5.2_8 ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.HOM_57_5.2_9 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเคษครั้งที่ 

11/2558 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 วาระพิจารณาที่ 4.1 การบริหาร
หลักสูตร วท.บ. คห กรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.2_10 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 29 
กรกฎาคม 2557 วาระพิจารณาท่ี 4.1 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหก
รรมศาสตร์  

B.Sc.HOM_57_5.2_11 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 26 
กันยายน 2557 วาระพิจารณาที่ 4.2  การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหก
รรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.2_12 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 9
ธันวาคม 2557 วาระพิจารณาที่ 4.1 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหก
รรมศาสตร์  

B.Sc.HOM_57_5.2_13 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 19 
มกราคม 2558 วาระพิจารณาที่ 4.1 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คห 
กรรมศาสตร์  

B.Sc.HOM_57_5.2_14 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 2 
มีนาคม 2558 วาระพิจารณาที่ 4.1 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คห 
กรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.2_15 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 20 
พฤษภาคม 2558 วาระพิจารณาที่ 4.2 การจัดท ามคอ. 5 ประจ าภาค
เรียนที่ 2/2557 ของหลักสูตร วท. บ. คหกรรมศาสตร์  

B.Sc.HOM_57_5.2_16 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 16 
มิถุนายน 2558 วาระพิจารณาที่ 4.1 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คห 
กรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.2_17 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 
10/2558 วันที่ 24 มิถุนายน 2558 วาระพิจารณาที่ 4.1 การบริหาร
หลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_5.2_18 มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชา คส 402 สัมมนาทางคหกรรมศสตร์ และ

สรุปรายงานผลการด าเนินงานแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 
B.Sc.HOM_57_5.2_19 มคอ. 3 รายวชิา คส 323 โภชนบ าบัดทางการแพทย์ 4(3-2) และสรุป

รายงานผลการด าเนินงานแบบบรูณาการโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่
ชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_57_5.2_20 Course Syllabus รายวชิา คส 421 โภชนาการชุมชน 3(2-2)  สรุป
รายงานผลการด าเนินงานแบบบรูณาการโครงการเผยแพร่ความรูสู้่ชุมชน 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2557  

B.Sc.HOM_57_5.2_21 มคอ. 3 รายวชิา  คส 315  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2(1-2) และสรุป
รายงานผลการด าเนินงานแบบบรูณาการโครงการชิมขนม ชมดอกไม้ ปี
การศึกษา 2557 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3     การประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ มีคุณภาพ 

3.00 ปานกลาง 

 

ผลการด าเนินงาน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์มีระบบติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ  
1) การประเมินผลนิสิตเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน

ของผู้สอนและน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต  
2) การประเมินที่ท าให้นิสิตสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ

พัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้  
3) การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 
ระบบและกลไกการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้ 
1.  ระบบและกลไกการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ด าเนินการโดยคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์  แต่งตั้งโดยคณะวิทยาศาสตร์  (B.Sc.HOM_57_5.3_1) 
2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผน ก าหนดภาระงาน หรือหน้าที่การด าเนินงาน 

ติดตาม  ทบทวน ในการประเมินผลการ เรี ยนรู้ ของนิ สิ ต  (B.Sc.HOM_57_5.3_2 ถึ ง 
B.Sc.HOM_57_5.3_10) 

3.  ภาระงานหรือหน้าที่ (TOR) ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (B.Sc.HOM_57_5.3_11)  ด าเนินงานโดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์ประเมินที่ก าหนดไว้ในประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3)  (B.Sc.HOM_57_5.3_12 ถึง 
B.Sc.HOM_57_5.3_13) นอกจากนี้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนได้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามแผน
มาตรฐานผลการเรียนรู้  (B.Sc.HOM_57_5.3_14 ถึง B.Sc.HOM_57_5.3_15) และให้จัดท ารายงานผล
การด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน 
(B.Sc.HOM_57_5.3_16 ถึง B.Sc.HOM_57_5.3_23) 
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การประเมินผลการเรียนรู้ มีผลการด าเนินการดังนี้ 
ในปีการศึกษา 2557 การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในหลักสูตร วท. บ. คหกรรมศาสตร์  มี

ผลการด าเนินงานดังนี้ 
1. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่เปิดสอน (B.Sc.HOM_57_5.3_16 ถึง B.Sc.HOM_57_5.3_23 ) จากนั้นน าเข้าพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีมติเห็นชอบในการรายงาน มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปี
การศึกษา 2557 ของหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์  มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่รายงานไว้ใน 
มคอ.3 (B.Sc.HOM_57_5.3_24 ถึง B.Sc.HOM_57_5.3_25 ) 

2. การด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์ ด้านการประเมิน
ที่ท าให้นิสิตสามารถประเมินตนเองเป็น เช่น มีการให้นิสิตประเมินตนเองในรายวิชา คส 315 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร เพ่ือให้นิสิตสามารถประเมินตนเองในเรื่องของการท างานกลุ่มและวิธีการแก้ไขปัญหา
ของกลุ่ม (B.Sc.HOM_57_5.3_26) 

3. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในแบบ มคอ. 3 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 (B.Sc.HOM_57_5.3_14 ถึง B.Sc.HOM_57_5.3_15) 

 
ในภาคเรียนที่ 1 คะแนนเฉลี่ยการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาจ านวน 9 รายวิชา ใน

ประเด็น 5 ด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 ด้านคณุธรรมและจริยธรรม มีผลการเรียนรู้ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด 
3.2 ด้านความรู้ มีผลการเรียนรู้ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด 
3.3 ด้านทักษะทางปัญญา มีผลการเรียนรู้ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด 
3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีผลการเรียนรู้ในระดับปานกลาง

ถึงมากท่ีสุด 
3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการเรียนรู้

ในระดับน้อยถึงมากท่ีสุด 
ในภาคเรียนที่ 2 คะแนนเฉลี่ยการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาจ านวน 12 รายวิชา ใน

ประเด็น 5 ด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีผลการเรียนรู้ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด 
3.2 ด้านความรู้ มีผลการเรียนรู้ในระดับน้อยถึงมากท่ีสุด 
3.3 ด้านทักษะทางปัญญา มีผลการเรียนรู้ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด 
3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีผลการเรียนรู้ในระดับน้อยถึง

มากที่สุด 
3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการเรียนรู้

ในระดับน้อยถึงมากท่ีสุด (B.Sc.HOM_57_5.3_14 ถึง B.Sc.HOM_57_5.3_15) 
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4. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2556 (B.Sc.HOM_57_5.3_27) มา
ปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 และได้น าข้อเสนอแนะมาด าเนินการในปีการศึกษา 2557
ไ ด้ แ ก่  ก า ร จั ด ท า แ ผ น ง บป ร ะม า ณ ก า ร จั ด ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ์ เ พ่ื อ ป รั บป รุ ง ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน
(B.Sc.HOM_57_5.3_28) และแผนการติดตามและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต ซึ่งหน่วยงานบาง
หน่วยงานมีข้อ เสนอแนะว่า ให้ เ พ่ิมระยะเวลาการฝึกงาน (B.Sc.HOM_57_5.3_29 ถึ ง 
B.Sc.HOM_57_5.3_30) 

 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ดังนี้ 
1. มีการประชุมเพ่ือพิจารณารายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้โดยมีเครื่องมือประเมินที่

หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย รายงาน เป็นต้น การพิจารณาการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านในแต่ละรายวิชาที่สอน การพิจารณาการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิต (B.Sc.HOM_57_5.3_2 ถึง B.Sc.HOM_57_5.3_10, B.Sc.HOM_57_5.3_12 ถึง 
B.Sc.HOM_57_5.3_13 และ B.Sc.HOM_57_5.3_31 ถึง B.Sc.HOM_57_5.3_32)  

2. มีการประชุมเพื่อพิจารณาการตัดเกรดทุกรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน ก่อนส่งผลการเรียนผ่าน
หั ว ห น้ า ภ า ค วิ ช า ฯ  ค ณ บ ดี ล ง น า ม  แ ล ะ ส่ ง ผ ล ก า ร เ รี ย น ผ่ า น ร ะ บ บ อิน เ ต อ ร์ เ น็ ต ต่ อ ไ ป 
(B.Sc.HOM_57_5.3_33 ถึง B.Sc.HOM_57_5.3_35) 

3. มีการประชุมเพื่อติดตามการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตในภาคเรียน
ที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2557 (B.Sc.HOM_57_5.3_14 ถึง B.Sc.HOM_57_5.3_15) 

4. มีการประชุมเพื่อติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่สอนตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2557 ซึ่งข้อมูลจาก 
มคอ.5 จะน ามาพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป (B.Sc.HOM_57_5.3_16 
ถึง B.Sc.HOM_57_5.3_23) 

 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน

ห ลั ก สู ต ร  ( ม ค อ . 5 แ ล ะ  ม ค อ . 7)  ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
(B.Sc.HOM_57_5.3_36) 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก ากับ การประเมินการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาในหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ให้
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สอดค ล้ อ ง กั บ จุ ด เ น้ น ขอ ง ร าย วิ ช าที่ เ ปิ ด ใ นแ ผน กา ร เ รี ย นข อ ง แต่ ล ะปี ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ ไ ป  
(B.Sc.HOM_57_5.3_16 ถึง B.Sc.HOM_57_5.3_23, B.Sc.HOM_57_5.3_24 ถึง 
B.Sc.HOM_57_5.3_25 และ B.Sc.HOM_57_5.3_36) 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา (B.Sc.HOM_57_5.3_37 ถึง B.Sc.HOM_57_5.3_38) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_5.3_1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
B.Sc.HOM_57_5.3_2 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 26 

กันยายน 2557 วาระพิจารณาที่ 4.2  การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหก
รรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.3_3 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 9
ธันวาคม 2557 วาระพิจารณาที่ 4.1 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหก
รรมศาสตร์  

B.Sc.HOM_57_5.3_4 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 6 มกราคม 2558 วาระพิจารณาที่ 4.1 เรื่องพิจารณาผลการเรียน
ในรายวิชาของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ที่เปิดสอนประจ าภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2557 
วาระพิจารณาที่ 4.2 เรื่องพิจารณาการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนิสิตในรายวิชาประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
และวาระพิจารณาที่ 4.3  เรื่องพิจารณารายวิชาที่จะทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนประจ าภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_57_5.3_5 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 19 
มกราคม 2558 วาระพิจารณาที่ 4.1 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหก
รรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.3_6 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 2 
มีนาคม 2558 วาระพิจารณาที่ 4.2 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหก
รรมศาสตร์ 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_5.3_7 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 20 

พฤษภาคม  2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1 เรื่องการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนประจ าภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 
วาระพิจารณาที่ 4.2 เรื่องการจัดท า มคอ.5 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 ของหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์ 
วาระพิจารณาที่ 4.3 เรื่องการประเมิน ปค003 และ ปค004 ในรายวิชา
ที่เปิดสอนประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_57_5.3_8 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 9/2558 
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1 เรื่องพิจารณาผลการ
เรียนในรายวิชาของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ที่เปิดสอนประจ าภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_57_5.3_9 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 16 
มิถุนายน2558 วาระพิจารณาที่ 4.2 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหก
รรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.3_10 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 10/2558 
วันที่ 24 มิถุนายน 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1 การบริหารหลักสูตร 
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.3_11 ภาระงานหรือหน้าที่ (TOR) ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

B.Sc.HOM_57_5.3_12 มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.HOM_57_5.3_13 มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.HOM_57_5.3_14 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 1/2558 

วันที่ 6 มกราคม 2558 วาระพิจารณาที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนใน ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2557  

B.Sc.HOM_57_5.3_15 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 10/2558 
วันที่ 24 มิถุนายน 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1 การบริหารหลักสูตร 
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_5.3_16 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 9 

ธันวาคม 2557 วาระพิจารณาที่ 4.1 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหก
รรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.3_17 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 19 
มกราคม 2558 วาระพิจารณาที่ 4.1 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหก
รรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.3_18 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 2 
มีนาคม 2558 วาระพิจารณาที่ 4.2 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหก
รรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.3_19 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 20 
พฤษภาคม  2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1 เรื่องการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนประจ าภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 
วาระพิจารณาที่ 4.2 เรื่องการจัดท า มคอ.5 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 ของหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.3_20 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 16 
มิถุนายน2558 วาระพิจารณาที่ 4.2 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหก
รรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.3_21 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 10/2558 
วันที่ 24 มิถุนายน 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1 การบริหารหลักสูตร 
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.3_22 มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.HOM_57_5.3_23 มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.HOM_57_5.3_24 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 19 

มกราคม 2558 วาระพิจารณาที่ 4.1 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหก
รรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.3_25 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 10/2558 
วันที่ 24 มิถุนายน 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1 การบริหารหลักสูตร 
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.3_26 ใบงาน การประเมินตนเองของนิสิตในรายวิชา คส 315 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_5.3_27 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ การพิจารณามคอ.7 ปี

การศึกษา 2556 มาปรับใช้ในปีการศึกษา 2557 
B.Sc.HOM_57_5.3_28 แผนงบประมาณของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 

2558 เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
B.Sc.HOM_57_5.3_29 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 10/2558 

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.3 รายงานการฝึกงานภาค
ฤดูร้อน นิสิต วท.บ.คหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 

B.Sc.HOM_57_5.3_30 รายงานการฝึกงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 
B.Sc.HOM_57_5.3_31 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 19 

มกราคม 2558 วาระพิจารณาที่ 4.1 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหก
รรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.3_32 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 10/2558 
วันที่ 24 มิถุนายน 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1 การบริหารหลักสูตร 
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.3_33 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 6 มกราคม 2558 วาระพิจารณาที่ 4.1 เรื่องพิจารณาผลการเรียน
ในรายวิชาของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ที่เปิดสอนประจ าภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_57_5.3_34 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 9/2558 
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1 เรื่องพิจารณาผลการ
เรียนในรายวิชาของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ที่เปิดสอนประจ าภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_57_5.3_35 ผลการเรียนของนิสิต ภาคเรียนที่ 1และ 2 ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.HOM_57_5.3_36 บันทึกข้อความจากฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แจ้งกรอบเวลาการ

ด าเนินการเกี่ยวกับ มคอ 3-7 ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.HOM_57_5.3_37 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 11/2558 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1 การบริหารหลักสูตร 
B.Sc.HOM_57_5.3_38 มคอ.7 ปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ มีคุณภาพ 
5.00 ดีมาก 

 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร  

อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุม 16 ครั้งในปีการศึกษา 
2557 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงาน  

B.Sc.HOM_57_5.4_1 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสตูร วท.บ.คหกรรมศาสตร์  ได้รับการ
รับทราบจาก สกอ. เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2555 
โดยมรีายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 
2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

B.Sc.HOM_57_5.4_2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนใน แต่ละภาคการศึกษา ให้ครบ
ทุกรายวิชา 

หลักสตูร มีรายละเอียดของรายวชิา ตามแบบ 
มคอ. 3 ในภาคเรียนท่ี 1/2557 จ านวน 33 วิชา 
และภาคเรยีนที่ 2/2557 จ านวน 31 วิชา ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา  
 

B.Sc.HOM_57_5.4_3 
และ  

B.Sc.HOM_57_5.4_4 
 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูร ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ในภาคเรยีนที่ 
1/2557 จ านวน 33 วิชา และภาคเรียนที่ 
2/2557 จ านวน  31 วิชา ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2557 ครบทุกรายวิชา  
 

B.Sc.HOM_57_5.4_5 
และ  

B.Sc.HOM_57_5.4_6 
 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสตูร มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_57_5.4_7 
และ  

B.Sc.HOM_57_5.4_8 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

หลักสตูร ได้จัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนิสติ ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 ร้อยละ
27.27 และ 29.03 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาคเรยีนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2557 
ตามล าดับ โดยผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรของภาควิชาฯ   

B.Sc.HOM_57_5.4_9 
และ  

B.Sc.HOM_57_5.4_10 
 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

หลักสตูรมีการน าผลการประเมินจากรายงานใน 
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2556 มาปรบัปรุงในปี
การศึกษา 2557 โดยให้จดัท าแผนงบประมาณ
การจัดซื้อครุภณัฑ์เพื่อปรบัปรุงการเรียนการ
สอน และแผนการติดตามและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิต ซึ่งหน่วยงานบางหน่วยงานมี
ข้อเสนอแนะว่าให้เพิ่มระยะเวลาการฝึกงาน  

B.Sc.HOM_57_5.4_11 
B.Sc.HOM_57_5.4_12 
B.Sc.HOM_57_5.4_13 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

-ปีการศึกษา 2557 ยังไม่มีอาจารย์ใหม-่ - 

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบั
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคน จ านวน 5 คน 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
โดยได้รับการพัฒนาฯ ปลีะ 1 ครั้ง จ านวน 1 
คน ปีละ 2 ครั้ง จ านวน 3 คน และปีละ 4 ครั้ง 
จ านวน 1 คน 

B.Sc.HOM_57_5.4_14 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

บุคลากรสนับสนุนฯ ทุกคน จ านวน 3 คน ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ โดยไดร้ับ
การพัฒนาฯ ปีละ 1 ครั้ง จ านวน 1 คน ปีละ 2 
ครั้ง จ านวน 1 คน และปีละ 3 ครัง้ จ านวน 1 
คน 

B.Sc.HOM_57_5.4_15 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี

สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ

หลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก

คะแนนเตม็ 5.00 

-ไม่ประเมิน เนื่องจากยังไม่มีนสิิตปีสุดท้าย-  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

-ไม่ประเมิน เนื่องจากยังไม่มีบณัฑติใหม-่  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10 ข้อ  

จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 10 ข้อ  
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100   

หลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์  มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_5.4_1 รายงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุม 16 ครั้งในปีการศึกษา 2557 เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงาน 

B.Sc.HOM_57_5.4_2 หลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์  ได้รับการรับทราบจาก สกอ. 

B.Sc.HOM_57_5.4_3 มคอ.3 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_57_5.4_4 มคอ.3 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_57_5.4_5 มคอ.5 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_57_5.4_6 มคอ.5 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_57_5.4_7 มคอ.7 ปีการศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_57_5.4_8 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 11/2558 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1 การบริหารหลักสูตร วท. 
บ. คหกรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.4_9 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 6 มกราคม 2558 วาระพิจารณาที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนใน ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2557  

B.Sc.HOM_57_5.4_10 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 10/2558 
วันที่ 24 มิถุนายน 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1 การบริหารหลักสูตร วท. 
บ. คหกรรมศาสตร์ 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.HOM_57_5.4_11 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 11/2558 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1 การบริหารหลักสูตร วท. 
บ. คหกรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_57_5.4_12 แผนงบประมาณประจ าปี งบประมาณ 2559 การจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

B.Sc.HOM_57_5.4_13 รายงานการฝึกงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 

B.Sc.HOM_57_5.4_14 รายงานการไปประชุม อบรมของอาจารย์ 

B.Sc.HOM_57_5.4_15 รายงานการไปประชุม อบรมของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ มีคุณภาพ 

3.00 ปานกลาง 
 
ผลการด าเนินงาน 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 1. หลักสูตรมีการจัดการกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
  หลักสูตรมีการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เรียนรู้ เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ LCD Projector เพ่ือทดแทนและเพ่ิมเติมให้เพียงพอกับการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เดิม การ
จัดท าแผนนั้นจะมีการจัดท าร่ า งแผนเ พ่ือตั้ ง งบทั้ งแบบงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ 
(B.Sc.HOM_57_6.1_1) และงบประมาณแผ่นดิน (B.Sc.HOM_57_6.1_2) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์นั้น จะมี
การด าเนินงาน 2 แบบ แบ่งตามงบประมาณในการจัดซื้อดังนี้ 
 1) การจัดซื้อตามเงินรายได้ ฝ่ายแผนจัดท าร่างแผนจัดตั้งเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ น าเข้าเสนอต่อที่ประชุม
หลักสูตร  หลังจากนั้นส่งเข้าเสนอในท่ีประชุมของคณะ และมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดสรร  
 2) การจัดซื้อตามเงินงบประมาณแผ่นดิน ฝ่ายแผนจัดท าร่างแผนจัดตั้งเพ่ือซื้อครุภัณฑ์เสนอต่อ
ภาควิชา และส่งไปยังคณะเพ่ือให้คณะจัดสรรงบประมาณให้โดยเรียงตามล าดับในแต่ละปีงบประมาณ  

ในการมอบหมายงานนั้น ด้านการจัดร่างแผนจัดตั้งเพ่ือซื้อครุภัณฑ์นั้น จะด าเนินการผ่านที่ประชุม
ของภาควิชา โดยมีการประชุมเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของสิ่งสนับสนุน และมอบหมายให้กรรมการฝ่าย
แผนและงบประมาณของภาควิชาเป็นผู้ด าเนินงานประสานงานภายในภาควิชาและจัดท าร่างค าขอ
งบประมาณประจ าปี ส าหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ การปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดโครงการสนับสนุน
การเรียนรู้  รวมถึงมีการจัดท า TOR ของครุภัณฑ์ท่ีจะจัดซื้อ   (B.Sc.HOM_57_6.1_3)    
 ในปีการศึกษา 2557 ภาควิชาได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 โดยมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ร้อยละ 49 ของเงินที่หลักสูตรได้รับการจัดสรร 
ส าหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ นอกจากนั้นยังมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 3.7 ของเงินที่
หลักสูตรได้รับการจัดสรร เพ่ือเป็นทุนส าหรับนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (B.Sc.HOM_57_6.1_4)    
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในรายวิชาต่างๆ นอกจากนั้น ภาควิชายังมีการส ารวจ
ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และน าเสนอที่ประชุมภาควิชาเพ่ือ
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พิจารณาปรับปรุงหรือให้ข้อเสนอแนะ หากภาควิชาไม่สามารถด าเนินการได้ในประเด็นใดจะประสานงาน
ต่อไปยังคณะวิทยาศาสตร์ และติดตามผลการด าเนินการ  
 
 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

ภาควิชามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ภาควิชามีการส ารวจครุภัณฑ์เพ่ือประเมินความเพียงพอและส ารวจสภาพ
ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้พร้อมใช้งาน นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   ซึ่งมีผลการประเมิน 3.74 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
(B.Sc.HOM_57_6.1_5) 

ภาควิชามีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด 3695.89 ตารางเมตร ซึ่งอยู่ในอาคาร 15 และอาคาร 19 แบ่งเป็น
พ้ืนที่ใช้สอย ส่วนกลาง ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ (B.Sc.HOM_57_6.1_6)    ซึ่งในปีการศึกษา 2552 
เป็นต้นมา คณะเทคโนโลยีและนวัติกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ขอใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของภาควิชาคหกรรม
ศาสตร์เพื่อด าเนินการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  

   ในปีการศึกษา 2557 ภาควิชาได้ใช้สถานที่ในการเรียนการสอนทั้งภายในอาคาร 15 จ านวน 4 
ห้อง ได้แก่ห้องปฏิบัติการอาหาร ห้องปฏิบัติการโภชนาการ และห้องปฏิบัติการถักทอ  และอาคาร 19 
จ านวน 12 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ/ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการครอบครัวและมนุษย์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการอาหาร ห้องปฏิบัติการชีวเคมีทางโภชนาการ ห้องปฏิบัติการ
ถักทอ ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสิ่งทอ  ห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งทอ ห้องปฏิบัติการย้อมผ้า 
ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ และ ห้องปฏิบัติการตัดเย็บอุตสาหกรรม  

ในห้องบรรยายจะมีเครื่อง LCD และคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนในการเรียนการสอบ รวมทั้งมี
จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แบบ WI-Fi ส าหรับการเรียนการสอน นอกจากนั้น ภาควิชาได้มีการจัดซื้อ เก้าอ้ี 
อุปกรณ์การเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน และขยายห้องเรียน เพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับกับจ านวนนิสิตที่เพ่ิมข้ึน  

ภาควิชามีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตได้สืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลที่ส าคัญทา งด้าน
วิทยาศาสตร์ เช่น ในรายวิชา คส 402 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ ได้ให้นิสิตได้ไปอบรมการสืบค้น
ฐานข้อมูลของห้องสมุดออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เช่น Science Direct, SciFinder 
และ e-Journal (B.Sc.HOM_57_6.1_7) รวมถึงได้มีการแจ้งกลับไปยังมหาวิทยาลัยเมื่อมีการส ารวจและ
วิเคราะห์ความต้องการของ เอกสาร ต ารา และฐานข้อมูลที่จ าเป็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกปี 
(B.Sc.HOM_57_6.1_8)  

ภาควิชา ยังได้จัดส่วนการเรียนรู้และสืบค้นเล่มรายงานปัญหาพิเศษของภาควิชา รายงานการ
ฝึกงาน และโปรเตอร์ต่างๆ เพ่ือให้นิสิตได้ยืมและศึกษา (B.Sc.HOM_57_6.1_9) 

และเนื่องจากปีการศึกษา 2557 ภาควิชาได้จัดท าโครงการออกก าลังกาย ซึ่งนิสิตได้ประเมินผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ค ร ง ก า ร พบ ว่ า  นิ สิ ต ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ มี ก า ร ออก ก า ลั ง ก า ย แ บ บ อ่ื น ๆ  เ พ่ิ ม ขึ้ น   
(B.Sc.HOM_57_6.1_10)  ภาควิชาจึงได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ โต๊ะปิงปอนและอุปกรณ์
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เพ่ือให้นิสิตได้ออกก าลังกายเพ่ือผ่อนคลายด้วย (B.Sc.HOM_57_6.1_11) และภาควิชายังได้จัดสถานที่
เพ่ือให้ให้นิสิตนั่งท ากิจกรรมด้วยกันที่โถงกิจกรรม ชั้น 15 ของตึก 19 (B.Sc.HOM_57_6.1_12) 

 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

ภาควิชามีระบบร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุน โดยมีช่องทางให้นิสิต 
1.นิสิตสามารถประเมิน ผ่าน ปค. 004 โดยเป็นการประเมินในแต่ลรายวิชาว่ามีสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 
2.แบบสอบถามที่ภาควิชาได้จัดท าและแจกให้นิสิตเป็นผู้ประเมิน 
3.การประเมินความพึงพอใจโดยการร้องเรียนของนิสิต/อาจารย์ด้วยลายลักษณ์อักษร/วาจา 
เมื่อมีนิสิตร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาควิชาจะน าประเด็นที่นิสิตร้องเรียน เข้าที่

ประชุมภาควิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา  และ
ภาควิชาได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาในส่วนที่ภาควิชาสามารถแก้ปัญหาได้เช่น ภาควิชาได้
จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแอร์ ซื้อเครื่องคอมพิเตอร์ เป็นต้น (B.Sc.HOM_57_6.1_13)  หลังจากนั้น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะท าการชี้แจ้งแก่นิสิตที่ท าการร้องเรียน เพ่ือให้นิสิตรับทราบถึงการแก้ปัญหา
ของภาควิชา และให้นิสิตประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน (B.Sc.HOM_57_6.1_14)    

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_57_6.1_1 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 

7/2558 วันที่ 28 เมษายน 2558 วาระเพ่ือพิจารณา 4.1 การจัดท า
ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559   

B.Sc.HOM_57_6.1_2 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 31 
ตุลาคม 2557 วาระเพ่ือพิจารณา 4.3 เรื่องพิจารณาจากฝ่ายวางแผน
และพัฒนา 

B.Sc.HOM_57_6.1_3 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการก าหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)  
ตัวอย่าง TOR ของครุภัณฑ์ 
ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการด าเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 

B.Sc.HOM_57_6.1_4 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 
8/2558 วันที่ 30  เมษายาน 2558 วาระเพ่ือพิจารณา 4.1  การ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2559   
B.Sc.HOM_57_6.1_5 ผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 
B.Sc.HOM_57_6.1_6 รายละเอียดพ้ืนที่ใช้สอยของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
B.Sc.HOM_57_6.1_7 มคอ 3 รายวิชา คส 402 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 
B.Sc.HOM_57_6.1_8 รายชื่อวารสารที่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ตอบกลับไปยังส านัก

หอสมุดกลางเพ่ือพิจารณาจัดซื้อ 
B.Sc.HOM_57_6.1_9 หลักฐานการยืมของนิสิต 
B.Sc.HOM_57_6.1_10 รายงานสรุปโครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557 
B.Sc.HOM_57_6.1_11 กิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
B.Sc.HOM_57_6.1_12   ภาพโถงกิจกรรมชั้น 15 
B.Sc.HOM_57_6.1_13 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์   ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 

20 พฤษภาคม 2558 วาระเพ่ือพิจารณา 4.4   พิจารณาการจัดการ
ข้อร้องเรียนนิสิต วท.บ.คหกรรมศาสตร์    

B.Sc.HOM_57_6.1_14 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 
11/2558 วันที่ 3 กรกฎาคม  2558 วาระเพ่ือพิจารณา 4.1 การ
บริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน ระดับดีมาก 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 2 4.13 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.67 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง 1 ตัวบ่งชี้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.48 ดี 13 ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 2.1,2.2 4.13 ดีมาก 
3 3 3.1,3.2,3.3 - - 3.00 ปานกลาง 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 3.67 ดี 

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 3.50 ดี 

6 1 - 6.1 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 3.48 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 3.29 3.00 4.13 
ดี  

ผลการประเมิน ดี ปานกลาง ดีมาก 

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งช้ีที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 

 จากการผลการประเมินโดยการพิจารณาองค์ประดอบ 3 ด้าน คือ ปัจจัยน าเข้า (Input: I) 

กระบวนการด าเนินงานหลักสูตร (Process: P) และผลลัพธ์ (Output: O) พบว่าการด าเนินงานของ

หลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ยังต้องพัฒนาด้านกระบวนการด าเนินงานหลักสูตรต่อไป 
  

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 
จุดเด่น 
1. จากผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต  หลักสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) ผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ในระดับดีมากทุกด้าน  
2. บัณฑิตหลักสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) ส่วนใหญ่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
3. หลักสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
แนวทางเสริม 
1. ควรมีการน าข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
2. ควรมีการส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศของหลักสูตร เพ่ือเตรียมความ

พร้อมส าหรับการประกอบอาชีพ 
3. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย เพ่ือน าไปสู่การขอเลื่อนต าแหน่ง

ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. การคงอยู่ของนิสิตในแต่ละชั้นปีมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับนิสิตแรกเข้า ท าให้จ านวนนิสิตไม่เป็นไป

ตามแผน ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากนิสิตบางส่วนมีผลการเรียนวิชาพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ไม่ได้ตามเกณฑ์  

2. ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีการใช้ ICT เพ่ือช่วยการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
1. ส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปรับพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดย

คณะวิทยาศาสตร์ 
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วยรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเข้าถึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้

ครอบคลุมมากขึ้น และเน้นให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเห็นความส าคัญของวิชาด้านคหกรรมศาสตร์ที่สามารถใช้
เพ่ือประกอบอาชีพ และใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้  

3. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการอบรมและพัฒนาในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผล และการใช้ ICT 
เพ่ือการเรียนการสอนให้มากขึ้น 

4. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพนิสิตในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
และรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต 
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Common DataSet 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 37 คน   

2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 16 คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ 4.26 คะแนน   

4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 43.24 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 28 คน   

6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 37 คน  ลาศึกษา
ต่อ 2 คน 

7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 80 ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
คะแนนเตม็ 5 

4.00 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท)ผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   

11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภา
อนุมัติตามประกาศก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาตติามประกาศก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   

24 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

 ช้ิน   

25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

 ช้ิน   

26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   

27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก)ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพือ่อนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 
2 (0.60) 

     

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนอืจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 
1 (0.80) 

  ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   

42 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ช้ิน   

43 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน / นานาชาติ
(1.00) 

  ช้ิน   

44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   

47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   

48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบคะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

5.00 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3 คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 60.00 ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการคะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

5.00 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   
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56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่น
ฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใ่น
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

2 ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว (1.00) 

  ช้ิน   

70 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ 
(1.00) 

  ช้ิน   

71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

  ช้ิน   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
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73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   

74 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 2.00 น้ าหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   

80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ช้ิน   

81 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

  ช้ิน   

82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   

 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คน   

86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ช้ิน/คน   

 

 

 


