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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.15 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 

องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) มีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 

4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผ้เรียน) มีจ านวน 2 

องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที ่3 นิสิต องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 

 
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 3.27 ด ี (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 2.67 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.48 ด ี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.25 ด ี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.15 ด ี (13 ตัวบ่งชี้) 

 
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. หลักสูตรควรติดตาม เร่งรัดคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ส าหรับการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและไม่เกิดผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิต 
2.เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางด้านอัตราก าลังและคุณสมบัติเพ่ือรองรับหลักสูตรใหม่ที่จะ
เกิดข้ึน 
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บทน า 
 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชื่อย่อ วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Home Economics 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
รหัสหลักสูตร  
 25450091101012 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

ปรัชญาของหลักสูตร  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) เป็นหลักสูตร
ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีปรัชญาของหลักสูตร ดังนี้ 
 “คหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ด้วยเทคโนโลยีและการประยุกต์อย่างชาญฉลาด
จากความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) เป็นหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนแบบไม่มีวิชาเอก และ/หรือ แขนงวิชา มีจุดประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา (มคอ.) พ.ศ. 2552 ได้แก่ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 1. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และทักษะแบบบูรณาการที่สามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  
และคหกรรมศาสตร์ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ทั้งในภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม 
 2. บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ปฏิบัติได้ 
 3. บัณฑิตมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางคหกรรมศาสตร์ที่ทันสมัยได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 4. บัณฑิตมีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นทีม/ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. บัณฑิตสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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6. บัณฑิตมีความสนใจใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองในวิชาชีพ และสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 
 7. บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 9 ประการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีความอดทน มีจิต
อาสา และรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมส่วนรวม รวมทั้งมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

นอกจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) มี
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการ
อุดมศึกษา (มคอ.) พ.ศ. 2552 แล้ว หลักสูตรฯ ยังมีจุดประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 

1. คุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ์นิสิต มศว  9 ประการ ได้แก่ ใฝ่รู้ตลอดชีวิด คิดเป็นท าเป็น หนัก
เอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตส านึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วย
ศาสตร์และศิลป์   
 2.  คุณลักษณะพิเศษของนิสิต หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  ตามกลุ่มวิชา  ดังนี้ 

2.1 กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม :  มีคุณลักษณะเป็นผู้มีความรอบรู้และในด้านศาสตร์
ของสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม  มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม  มีทักษะ
ในการคิด สังเคราะห์วิเคราะห์ วิจัย และสามารถน าความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ไปเป็นพ้ืนฐาน และประยุกต์ใช้
ในการท างานด้านอาชีพ 

2.2 กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ : มีคุณลักษณะ เป็นผู้มีความรอบรู้ในศาสตร์ของอาหาร 
การประกอบอาหาร การบริหารจัดการด้านการบริการอาหาร และด้านโภชนาการ  มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานด้านอาหาร โภชนาการ และการประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ  สามารถประกอบอาชีพเป็น “นัก
โภชนาการ” และ/หรือ “โภชนากร” ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งงานวิชาชีพ มีทักษะในการคิด สังเคราะห์ 
วิเคราะห์ วิจัย และสามารถน าความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ไปเป็นพ้ืนฐาน และประยุกต์ใช้ในการท างานด้าน
อาชีพ 

2.3 กลุ่มวิชาการก าหนดอาหารและโภชนบ าบัด : มีคุณลักษณะเป็นผู้มีความรอบรู้ในศาสตร์
ของอาหาร โภชนาการ การประกอบอาหาร การบริหารจัดการด้านการบริการอาหาร การก าหนดอาหาร 
โภชนบ าบัด และสุขภาพ  มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านโภชนาการ และโภชนบ าบัด  สามารถประกอบ
อาชีพเป็น “นักก าหนดอาหาร” และ/หรือ “นักโภชนาการในโรงพยาบาล”  ตามมาตรฐานการก าหนด
ต าแหน่งงานอาชีพ  มีทักษะในการคิด สังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจัย และสามารถน าความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ไป
เป็นพื้นฐาน และประยุกต์ใช้ในการท างานด้านอาชีพ 
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รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *อ. ดร.ชาติรส  การะเวก 

 
ค.บ.(คหกรรมศาสตรศึกษา), 2541 
ศศ.ม.(คหกรรมศาสตรศึกษา), 2544 
วท.ด.(ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม), 2558 

2 *ผศ. ดร.วลัยกร  นิตยพัฒน ์ วท.บ.(พอลิเมอร์และสิ่งทอ), 2544 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ), 2547  
วท.ด.(วัสดุศาสตร์), 2552 

3 *อ. ดร.พรเพ็ญ  มรกตจินดา วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ), 2547  
วศ.ม.(วิศวกรรมอาหาร), 2549 
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), 2555 

4  อ. ดร.รสพร  เจียมจริยธรรม วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ), 2547 
วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), 2549 
วท.ด.(เทคโนโลยีทางอาหาร), 2557 

5  ผศ. ดร.สิริมนต์  ชายเกต ุ พย.บ.(พยาบาลศาสตร์), 2534 
วท.ม.(โภชนศาสตร์), 2539,  
ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน แขนงวิชาชีวเคมีทางโภชนาการ), 2549 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น 

ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป

ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่

เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร 

 นิสิต/ศิษย์เก่า 

 ผู้ใช้บัณฑิต 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมิน (ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี)  

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  
1. จ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกิน

กว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้และประจ าหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน  

2. คุณสมบตัิของ

อาจารย์ประจ า

หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือ

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ

สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน  

11. การปรบัปรุง

หลักสตูรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และ

อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) หมาย

เหตุ ส าหรับหลักสตูร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 

หรือ หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผ่าน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี)  

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต    3.27 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

44.87 11 4.08 4.08 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

23 47 48.94 2.45 

องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต   2.67 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนสิิต      2.00 2.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสิต    3.00 3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนสิิต     3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  3.48 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ า
หลักสตูร  

  2.00 2.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร       
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

5.00 5.00 100.00 5.00 

     ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

2.00 5.00 40.00 3.33 

     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

6.00 5.00 120.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร    4.00 4.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  3.25 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร     2.00 2.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

   3.00 3.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน      3.00 3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

   5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้     3.00 3.00   

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 13  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 40.97 
         ตัวบ่งชี้ 13 
    คะแนน 3.18 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(ตัวบ่งชี้ในตารางจะใช้ส าหรับหลักสูตรที่ไม่มี มคอ.1 เท่าน้ัน ส าหรับหลักสูตรที่มี มคอ.1 ให้ปรับใช้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรน้ัน )ๆ 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร มสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ผ่าน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา 
ให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

ผ่าน  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ผ่าน  

มีการทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

ผ่าน  

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ผ่าน  

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ผ่าน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ผ่าน ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลักสตูร 
เท่ากับ 4.34 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

ประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติใหม่ เท่ากับ 4.08 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12 ข้อ 
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 12 ข้อ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100.00 
หลักสูตร วท. บ. คหกรรมศาสตร์ มีการด าเนินงานร้อยละ 100.00 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 

ผ่าน 

จ านวน 

ตัวบ่งชี้ 
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดี
มาก 

1 ผ่าน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 

2 - - 4.08,2.45 
(2.1,2.2) 3.27 ดี 

3 3 
2.00,3.00,3.00 
(3.1,3.2,3.3) - - 2.67 ปานกลาง 

4 3 
2.00,4.44,4.00 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.48 ดี 

5 4 
2.00 
(5.1) 

3.00,3.00,5.00 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.25 ปานกลาง 

6 1 - 3.00 
(6.1) - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 
3.15 

ดี คะแนนเฉลี่ย 2.92 3.75 3.27 

ผลการประเมิน ปานกลาง ดี ด ี ดี 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 
 
ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.ระยะเวลาและจ านวนการได้งานท าของบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ควรมีกระบวนการสร้างความพร้อมให้กับ
บัณฑิต เพ่ือให้สามารถประกอบวิชาชีพได้ใน
เวลาอันรวดเร็ว 

 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

1. อัตราการคงอยู่ของนิสิต 
 
 
 
 
 
     2.กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต  

  
1. หลักสูตรควรมีกิจกรรมหรือโครงการที่

ส่งเสริมให้นิสิต เข้าใจและมองภาพในสาย
วิชาชีพที่ชัดเจน ตั้งแต่ในปีแรกท่ีเข้าศึกษา 
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ในการศึกษาในสาขา
ของตนต่อไป 

 
2. หลักสูตรควรปรับเปลี่ยนวิธีการประเมิน

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง ส าหรับการน ามา
ปรับปรุงกิจกรรมในการเตรียมความพร้อม 
ให้ตรงกับความต้องการของนิสิตและเกิด
ประโยชน์ต่อการเรียน 
 

3. หลักสูตรควรเพ่ิมกิจกรรมที่ส่งเสริมการ

พัฒนาศักยภาพของนิสิตให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของนิสิตและอุตสาหกรรม เช่น 

ทักษะภาษาอังกฤษ  ทักษะการใช้สารสนเทศ 

 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับนิสิต การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

และมีผลงานจากการปรับปรุงที่ดีข้ึน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  มีการประเมินและปรับปรุงระบบการส่งเสริมและพัฒนานิสิตและมีผลงานจากการปรับปรุงที่ดี

ขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ............................................................................................................................. ........ 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
1.ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตรอยู่ใน
เกณฑ์คุณภาพสูง 
 
 
 
 
 

 
1 หลักสูตรควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
ท่าน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการท า
วิจัยและเผยแพร่ผลงาน 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

1. ระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 

 
 
 
 
 

 
1. หลักสูตรควรมีการปรับปรุงกระบวนการ

บริหารและพัฒนาอาจารย์ โดยการ
จัดท าและพัฒนาแผนในการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน 

 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ............................................................................................................................. ........ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ...................................................................................... ............................................... 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. สาระรายวิชาในหลักสูตร 

 
 
 

2. การวางระบบผู้สอนและการเรียนการสอน 
 
 

1.หลักสูตรควรสอบถามความคิดเห็นจากนิสิตเพ่ือ
น าข้อมูลมาปรับปรุงเกี่ยวกับสาระรายวิชาให้มี
ความสอดคล้องในแต่ละกลุ่มวิชาของผู้เรียน 
 
2.หลักสูตรควรน าผลจากการประเมินผู้สอนและ
การจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงกระบวนการ
ให้เห็นอย่างชัดเจน  
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและมีผลงานจากการปรับปรุงที่ดีข้ึน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ............................................................................................................................. ........ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  .....................................................................................................................................  
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
1.สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
 
 
 
 

 
1. หลักสูตรควรติดตามการด าเนินงาน เพ่ือให้

เห็นผลการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน ที่มีประสิทธิภาพ 

 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและมีผลงานจากการปรับปรุงที่ดีข้ึน 
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ภาคผนวก  

Common DataSet 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 51 คน   

2 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 11 คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑิต 4.08 คะแนน   

4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 44.87 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 23 คน   

6 จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 48 คน   

7 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 48.94 ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ปีเทียบคะแนนเต็ม 5 
2.45 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

(0.10) 

  ชิ้น   

11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันน าเสนอ
สภาอนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิ้น   

14 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ชิ้น   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   
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ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 
17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

19 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 ชิ้น   

22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ชิ้น   

23 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)  ชิ้น   

24 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่าง
ประเทศ (0.80) 

 ชิ้น   

25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาต ิ

(1.00) 

 ชิ้น   

26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์  น้ าหนัก   

27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

31 บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ไม่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

32 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 
2 (0.60) 
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ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 
1 (0.80) 

  ชิ้น   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

37 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

  ชิ้น   

40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

41 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)   ชิ้น   

42 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่าง
ประเทศ (0.80) 

  ชิ้น   

43 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซยีน / นานาชาติ
(1.00) 

  ชิ้น   

44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  5 คน   

47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  5 คน   

48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 100.00 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  2 คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  40.00 ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3.33 คะแนน   
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คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

 - ชิ้น   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

 - ชิ้น   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 - ชิ้น   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 - ชิ้น   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่
อยู่ในฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสาร
เหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 - ชิ้น   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
วารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 - ชิ้น   

61 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

 - ชิ้น   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

2 ชิ้น   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจาก
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

 - ชิ้น   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจาก
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

 - ชิ้น   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

 1 ชิ้น   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน  - ชิ้น   
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ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 4 ชิ้น   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 - ชิ้น   

68 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  - ชิ้น   

69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว (1.00) 

 - ชิ้น   

70 จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

(1.00) 

 - ชิ้น   

71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน (1.00) 

 - ชิ้น   

72 จ านวนต าราที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  - ชิ้น   

73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  - ชิ้น   

74 จ านวนต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ (1.00) 

 - ชิ้น   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ (1.00) 

 - ชิ้น   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 6.0 น้ าหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 - ชิ้น   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  - ชิ้น   

79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)  - ชิ้น   

80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(0.80) 

 - ชิ้น   

81 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

(1.00) 

 - ชิ้น   

82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์  -  น้ าหนัก   
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83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  -  น้ าหนัก   

 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ
การอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ชิ้น   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   คน   

86 จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ชิ้น/คน   

87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

4.34 คะแนน  
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจ าปีการศึกษา 2559 

วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2560 
เวลา กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. -  ลงทะเบียน ห้อง 19-1413 
อาคาร 19 

คณะกรรมการฝา่ยประกันคุณภาพ
การศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
คณาจารย์ และบุคลากรของภาควชิาฯ 

09.00 – 09.15 น. -  ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

-  บรรยายสรุปภาพรวมของการ
ด าเนินงานของหลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 

ห้อง 19-1413 
อาคาร 19 

หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์
คณะกรรมการฝา่ยประกันคุณภาพ
การศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
คณาจารย์ และบุคลากรของภาควชิาฯ 

09.15 – 09.30 น. -  คณะกรรมการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในประชุมก าหนด
แบ่งภาระหน้าที่การตรวจข้อมูล
เพื่อประเมินคุณภาพ 

ห้อง 19-1413 
อาคาร 19 

คณะกรรมการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

09.30 – 09.45 น. พักอาหารว่าง   
09.45 – 12.00 น. -  คณะกรรมการประเมินฯ 

ตรวจสอบข้อมลูเพื่อประเมิน
คุณภาพฯ 

ห้อง 19-1413 
อาคาร 19 

คณะกรรมการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

12.00 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 – 13.30 น. - สัมภาษณ์นิสิต และคณาจารย์เพือ่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ห้อง 19-1413 
อาคาร 19 

คณะกรรมการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน นสิิต และคณาจารย ์

13.30 – 15.00 น. -  ตรวจประเมินคณุภาพฯ 
-  สรุปผลการประเมินและ

เตรียมการรายงานผล 

ห้อง 19-1413 
อาคาร 19 

คณะกรรมการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

15.00 – 15.15 น. พักอาหารว่าง   
15.15 – 15.30 น. - รายงานผลการตรวจประเมิน และ 

อภิปรายผล สรุปผลการประเมิน  
ห้อง 19-1413 
อาคาร 19 

คณะกรรมการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

 

 


