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 หน้า 2 

บทสรปุผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
ผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมีระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดี (3.15 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 
ตัวบ่งชี้) มีจํานวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผ้เรียน) มีจํานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง 
(องค์ประกอบที่ 3 นิสิต องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

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 ดี  
องค์ประกอบที่ 3 2.67 ปานกลาง  
องค์ประกอบที่ 4 3.48 ดี  
องค์ประกอบที่ 5 3.25 ดี  
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.15 ด ี  

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. หลักสูตรควรติดตาม เร่งรัดคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน สําหรับการดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและไม่เกิดผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิต 
 2.เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางด้านอัตรากําลังและคุณสมบัติเพ่ือรองรับหลักสูตรใหม่ที่จะเกิดข้ึน 

 
 
 

 



 หน้า 3 

ค าน า 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) ปีการศึกษา 2559 ดําเนินการตาม 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559 

ซึ่งมี 6 องค์ประกอบรวม 13 ตัวบ่งชี้ 

การรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดําเนินการโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์)  โดยจัดทํา

รายงานประเมินตนเอง (SAR)  เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 

กรกฎาคม 2560 และสรุปผลประเมินตนเองของการดําเนินงานตามเกณฑ์ขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ตลอดจนมีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนแนวทางในการเสริมและการพัฒนาหลักสูตรฯ และได้ผ่าน

การประชาพิจารณ์จากบุคลากรของภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560  และมีการปรับแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะจนแล้วเสร็จเป็นรายงานประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน เพ่ือขอรับการประเมินคุณภาพฯ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  หลังจากนั้น หลักสูตร              

วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) จะนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ไป

พิจารณาเพ่ือปรับและวางแผนการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรฯ 

ต่อไป 

 ในท้ายที่สุดนี้ หลักสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ทุกท่าน  ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ามาตรวจประเมิน ให้คําแนะนํา และเสนอแนะสิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาแก่หลักสูตรฯ  และขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกชุด รวมทั้งบุคลากรภาควิชาคหกรรมศาสตร์ทุก

ท่าน ที่มีส่วนร่วมในการดําเนินงานหลักสูตรฯ  มาตลอดปีการศึกษา และร่วมกันจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) 

ฉบับนี้ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยกร นิตยพัฒน์ 

ประธานหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
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หมวดที่ 1  

การก ากับมาตรฐาน 

 
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) เป็นหลักสูตรทางด้าน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีปรัชญาของหลักสูตร ดังนี้ 
 “คหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ด้วยเทคโนโลยีและการประยุกต์อย่างชาญฉลาดจากความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนแบบไม่มีวิชาเอก และ/หรือ แขนงวิชา มีจุดประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 
ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา (มคอ.) พ.ศ. 2552 ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ (B.Sc.HOM_59_0_1) ดังต่อไปนี้ 
 1. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และทักษะแบบบูรณาการที่สามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ    
คหกรรมศาสตร์ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ทั้งในภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม 
 2. บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ปฏิบัติได้ 
 3. บัณฑิตมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางคหกรรมศาสตร์ที่ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง 
 4. บัณฑิตมีความเป็นผู้นําและสามารถทํางานเป็นทีม/ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. บัณฑิตสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

6. บัณฑิตมีความสนใจใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองในวิชาชีพ และสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 
 7. บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 9 ประการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีความอดทน มีจิตอาสา และ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมส่วนรวม รวมทั้งมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 



 หน้า 8 

 โครงสร้างของหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) กําหนดโครงสร้าง
ของหมวดวิชา และจํานวนหน่วยกิต ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1) 
พ.ศ. 2554 (B.Sc.HOM_59_0_2) ซึ่งกําหนดให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยหมวดวิชา ต่อไปนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต แบ่งเป็น  

2.1 วิชาแกน ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

- วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต โดยมี

จํานวนหน่วยกิตรวม 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 โดยมีจํานวนหน่วยกิต ไม่

น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   

2.2 วิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย วิชาเฉพาะด้านบังคับและวิชาเฉพาะด้านเลือก จํานวนหน่วยกิตในหมวดนี้

รวมกับจํานวนหน่วยกิตในข้อ 2.1 ต้องไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

สําหรับโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) กําหนดให้มี

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต (B.Sc.HOM_59_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)  ให้เลือกเรียนเฉพาะกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ใน 3 กลุ่มวิชา 
ดังต่อไปนี้ 

 ก. กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles and Clothing) 

 ข. กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition) 

 ค. กลุ่มวิชาการกําหนดอาหารและโภชนบําบัด (Dietetics and Nutrition Therapy) 

 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) มีการจัดการเรียนการสอน
เป็นระบบทวิภาค เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  โดย
ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาที่ตนมีความถนัด และ/หรือมีความชอบ ได้ตามความสมัครใจ ตามแผนการเรียนใน  
3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ และกลุ่มวิชาการกําหนดอาหารและ    
โภชนบําบัด (B.Sc.HOM_59_0_1) 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
 นอกจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) มีวัตถุประสงค์ใน
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา (มคอ.) พ.ศ. 2552 
แล้ว หลักสูตรฯ ยังมีจุดประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉพาะ (B.Sc.HOM_59_0_1) ดังนี้ 

1. คุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ์นิสิต มศว  9 ประการ ได้แก่ ใฝ่รู้ตลอดชีวิด คิดเป็นทําเป็น หนักเอาเบาสู้      
รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสํานึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์   
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 2.  คุณลักษณะพิเศษของนิสิต หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  ตามกลุ่มวิชา  ดังนี้ 
2.1 กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม :  มีคุณลักษณะเป็นผู้มีความรอบรู้และในด้านศาสตร์ของสิ่งทอ และ

เครื่องนุ่งห่ม  มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม  มีทักษะในการคิด สังเคราะห์
วิเคราะห์ วิจัย และสามารถนําความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ไปเป็นพ้ืนฐาน และประยุกต์ใช้ในการทํางานด้านอาชีพ 

2.2 กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ : มีคุณลักษณะ เป็นผู้มีความรอบรู้ในศาสตร์ของอาหาร การ
ประกอบอาหาร การบริหารจัดการด้านการบริการอาหาร และด้านโภชนาการ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านอาหาร 
โภชนาการ และการประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ  สามารถประกอบอาชีพเป็น “นักโภชนาการ” และ/หรือ “โภชนากร” 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งงานวิชาชีพ มีทักษะในการคิด สังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจัย และสามารถนําความรู้ในด้าน
วิทยาศาสตร์ไปเป็นพ้ืนฐาน และประยุกต์ใช้ในการทํางานด้านอาชีพ 

2.3 กลุ่มวิชาการกําหนดอาหารและโภชนบําบัด : มีคุณลักษณะเป็นผู้มีความรอบรู้ในศาสตร์ของอาหาร 
โภชนาการ การประกอบอาหาร การบริหารจัดการด้านการบริการอาหาร การกําหนดอาหาร โภชนบําบัด และสุขภาพ  มี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านโภชนาการ และโภชนบําบัด  สามารถประกอบอาชีพเป็น “นักกําหนดอาหาร” และ/หรือ 
“นักโภชนาการในโรงพยาบาล”  ตามมาตรฐานการกําหนดตําแหน่งงานอาชีพ  มีทักษะในการคิด สังเคราะห์ วิเคราะห์ 
วิจัย และสามารถนําความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ไปเป็นพ้ืนฐาน และประยุกต์ใช้ในการทํางานด้านอาชีพ 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (B.Sc.HOM_59_0_1 และ B.Sc.HOM_59_0_3) 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
1. ผศ. ดร.ทัศณีวรรณ ภู่อารีย์ 1. อ. ดร.ชาติรส การะเวก ผศ. ดร.ทัศณีวรรณ ภู่อารีย์ เกษียณอายุ

ราชการเมื่อ 30 กันยายน 2558 
2. อ. ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ 2. ผศ. ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 
3. อ. ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง 3. อ. ดร.รสพร เจียมจริยธรรม  
4. ผศ. ดร.สิริมนต์  ชายเกตุ 4. ผศ. ดร.สิริมนต์  ชายเกตุ  
5. อ. วีณา ทองรอด 5. อ. ดร.พรเพ็ญ มรกตจินดา อ. วีณา ทองรอด ลาศึกษาต่อ ปี พ.ศ. 

2556 เปลี่ยนเป็น อ. ดร. พรเพ็ญ มรกต
จินดา เมื่อปี พ.ศ. 2557 

ที่มา : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (มคอ.2) และ หลักฐานการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08)  
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คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) (B.Sc.HOM_59_0_1 และ B.Sc.HOM_59_0_3) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

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 

 

จ านวนนิสิตทุกชั้นปี 
จํานวนนิสิตหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี  ในปีการศึกษา 2559 

(B.Sc.HOM_59_0_4) ดังนี้ 
 

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

คหกรรมศาสตร์ 63 คน 62 คน 70 คน 51 คน * 1 คน 247 คน 
หมายเหตุ * นิสิตชั้นปีที่ 5 จ านวน 1 คน เป็นนิสิตที่ย้ายมาจากสาขาวิชาชีววิทยา 

ที่มา: ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ข้อมูลจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ณ 
วันที่ 15 มิถุนายน 2560)  
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จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
ในปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีจํานวนบุคลากรในสังกัด รวมทั้งสิ้น 12 คน แบ่งเป็น 

บุคลากรสายวิชาการ 10 คน ซึ่งเป็นพนักงานสายวิชาการ 10 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 2 คน ซึ่งเป็น
พนักงานประจํา 2 คน (B.Sc.HOM_59_0_5) ดังนี้ 

 

 ต าแหน่งการจ้าง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

ร้อยละ 
สายวิชาการ สายสนับสนุน 

1  ข้าราชการ - - 0.00 

2 พนักงานมหาวิทยาลัย เงินแผ่นดิน (ประจํา) 10 2 100.00 

รวม 10 2  

รวมทั้งสิ้น 12 100.00 

   ที่มา : ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560) 
 

ในระหว่างปีการศึกษา 2559 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ได้รับอนุมัติให้รับสมัครพนักงานใหม่สายวิชาการ 
ในตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 1 คน เข้ามาทดแทน (อ. ดร. จิตต์โสภา เฉลียวศักดิ์ ) โดยมาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่           
1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป (B.Sc.HOM_59_0_6) 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการปฏิบัติงานที่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559 มีจํานวน 

2 คน (B.Sc.HOM_59_1_5) ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
1 นายธีระวฒัน์           กนัธิวา ผู้ปฏิบัตงิานวิทยาศาสตร์ ระดบัปฏิบัติการ ปริญญาตร ี

2 นางสาวภทรพรรณ    พืชเงนิ ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร ป.ว.ส. 

   ที่มา : ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560) 
 

อนึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้ส่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนุบสนุนวิชาการ สังกัดสํานักงานคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ (นางสาวกุลจิรา รักษาศีล) มาช่วยปฏิบัติงานที่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 
เป็นต้นไป (B.Sc.HOM_59_0_7) 

 
สัดส่วนคุณวุฒิ และสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
ด้านคุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการสังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 มีผู้จบ

การศึกษาสูงสุด ในระดับปริญญาเอก 9 คน และระดับปริญญาโท 1 คน ซึ่งอยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก ดังนั้น บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก สัดส่วน 0.90 หรือร้อยละ 90.00 ดังนี้ 

 
 

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)
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 ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 
จ านวน 9 1* 0 
สัดส่วน 0.90 0.10 0 
หมายเหตุ : *ก าลังลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 1 คน 
 

ด้านตําแหน่งทางวิชาการ บุคลากรสายวิชาการของภาควิชาฯ  มีตําแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์) รวม 2 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.20 หรือร้อยละ 20.00 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

 

 ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย ์
จ านวน 0 0 2 8 
สัดส่วน 0 0 0.20 0.80 

 
การบริหารจัดการหลักสูตร  
เพ่ือให้การดําเนินงานของหลักสูตรฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) กําหนดให้มีการบริหารจัดการ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) (B.Sc.HOM_59_0_8) ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ประจํา
หลักสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) จํานวน 5 คน และอาจารย์ผู้สอนอ่ืนๆ อีกจํานวนหนึ่ง  และได้มีการกําหนด
ภาระหน้าที่การปฏิบัติงาน หรือ TOR โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นผู้ดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรฯ 
ตามกรอบมาตรฐานการดําเนินงานหลักสูตรที่กําหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติตาม คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบและ
กลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(B.Sc.HOM_59_0_9) 

 

อาคารและสถานที่ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ดําเนินงาน ตั้งอยู่ที่ชั้น 14 และชั้น 15 อาคาร 19 และชั้น 4 และชั้น 5 

อาคาร 15  มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม (ไม่รวมทางเดิน และโถงหน้าลิฟต์) ประมาณ  1,946.80 ตารางเมตร แบ่งเป็นพ้ืนที่ใช้

สอยส่วนกลาง (ได้แก่ สํานักงานภาควิชา ห้องพักอาจารย์ และห้องพักเจ้าหน้าที่ ) ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้  

 

 

 

http://academic.swu.ac.th/LinkClick.aspx?fileticket=N0gY-uSfF80%3d&tabid=6700&portalid=43&mid=14285
http://academic.swu.ac.th/LinkClick.aspx?fileticket=N0gY-uSfF80%3d&tabid=6700&portalid=43&mid=14285
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รายละเอียดพื้นที่ใช้สอยของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

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

ส่วนกลาง 19 14 1403 66.17 ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3 คน  
สํานักงาน 6.52 สํานักงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์  

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

   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 2559 

ในปีการศึกษา 2559 บัณฑิตและนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัล

ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ จากการประกวดและแข่งขันซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอกสถาบัน จํานวน 10 คน ดังนี้ 

1. รางวัลด้านวิชาการ 

ในปีการศึกษา 2559 นางสาวชญานิศ พงษ์ทิพพันธ์ บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร์ (กลุ่มวิชาการกําหนดอาหารและโภชนบําบัด) ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 เป็นผู้มีผลการเรียนตลอด

หลักสูตรในระดับเกียรตินิยม อันดับ 1 ได้รับเกรด 3.66 ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต 

จาก มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ ประจําปี พ.ศ. 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2560 (B.Sc.HOM_59_0_10) 

นางสาวสโรชิน สมพงษ์พันธุ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ) ได้รับ

ทุนการศึกษา 15,000 บาท จาก โครงการทุน ดี-Science ประจําปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 3) โดยคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในงาน" โครงการนําเสนอผลงานนิสิต : SCI Fair Senior Project Presentation 

2016" ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 (B.Sc.HOM_59_0_11) 

นางสาวกาญจนา  มูลทะมาตย์ และนางสาววิรงรอง  เจริญไชย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

(กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) โดยมี อ. ดร. ชาติรส การะเวก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการนําเสนอ

ผลงานดีเด่นแบบปากเปล่า (Oral presentation) ในงาน" โครงการนําเสนอผลงานนิสิต : SCI Fair Senior Project 

Presentation 2016" ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,800 บาท ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 

(B.Sc.HOM_59_0_12) 

นางสาวโชติกา  ด้วงทอง และนางสาวริษฎา  ภวมัย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (กลุ่มวิชาสิ่งทอ

และเครื่องนุ่งห่ม) โดยมี อ. ดร. จิตต์โสภา เฉลียวศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการนําเสนอผลงานดีเด่น

แบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ในงาน" โครงการนําเสนอผลงานนิสิต : SCI Fair Senior Project 

Presentation 2016" ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,200 บาท ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 

(B.Sc.HOM_59_0_13) 
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นางสาวนวรัตน์ จันผกา และนางสาวสราญรัตน์ ไตรโสม นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (กลุ่ม

วิชาการกําหนดอาหารและโภชนบําบัด) โดยมี อ. ดร. วนิดา ชื่นตา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Popular Vote 

ในงาน" โครงการนําเสนอผลงานนิสิต : SCI Fair Senior Project Presentation 2016" ได้รับเกียรติบัตรและเงิน

รางวัล 800 บาท ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 (B.Sc.HOM_59_0_14) 

 

2. รางวัลด้านทักษะวิชาชีพ 

ในปีการศึกษา 2559 นางสาวศิริพร พรหมสุวงษ์ และนางสาวธมลวรรณ รัตนกระจ่าง นิสิตชั้นปีที่ 4 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ) โดยมี อ. ดร. รสพร เจียมจริยธรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ได้รับรางวัลทุนวิจัย การประกวดแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ํามันรําข้าวคิง มูลค่า 19,000 บาท วันที่ 25 

มีนาคม 2560 (B.Sc.HOM_59_0_15) 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HOM_59_0_1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง        

พ.ศ. 2554 (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ (บางส่วน) 
B.Sc.HOM_59_0_2 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                 

(มคอ.1) พ.ศ. 2554 
B.Sc.HOM_59_0_3 หลักฐานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(สมอ.08) 
B.Sc.HOM_59_0_4 จํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 โดยส่วนส่งเสริมและบริการ

การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
B.Sc.HOM_59_0_5 จํานวนบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โดยฝ่ายพัฒนา

คุณภาพ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
B.Sc.HOM_59_0_6 หลักฐานการรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการของ อ. ดร.จิตต์โสภา เฉลียวศักดิ์ 
B.Sc.HOM_59_0_7 หลักฐานการให้มาช่วยปฏิบัติงานของนางสาวกุลจิรา รักษาศีล 
B.Sc.HOM_59_0_8 คําสั่ งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ที่  787/2559 เรื่ อง  แต่ งตั้ ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559 

B.Sc.HOM_59_0_9 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

B.Sc.HOM_59_0_10 หลักฐานการได้รับรางวัลบัณฑิตที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจาก มูลนิธิ ศ .ดร
แถบ นีละนิธิ (นางสาวชญานิศ พงษ์ทิพพันธ์) 

http://academic.swu.ac.th/LinkClick.aspx?fileticket=N0gY-uSfF80%3d&tabid=6700&portalid=43&mid=14285
http://academic.swu.ac.th/LinkClick.aspx?fileticket=N0gY-uSfF80%3d&tabid=6700&portalid=43&mid=14285
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HOM_59_0_11 หลักฐานการได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุน ดี-Science (นางสาวสโรชิน 

สมพงษ์พันธุ์) 
B.Sc.HOM_59_0_12 หลักฐานการได้รับรางวัลการนําเสนอผลงานดีเด่นแบบปากเปล่า (นางสาว

กาญจนา  มูลทะมาตย์ และนางสาววิรงรอง  เจริญไชย) 
B.Sc.HOM_59_0_13 หลักฐานการได้รับรางวัลการนําเสนอผลงานดีเด่นแบบโปสเตอร์ (นางสาวโชติ

กา  ด้วงทอง และนางสาวริษฎา  ภวมัย) 
B.Sc.HOM_59_0_14 หลักฐานการได้รับรางวัล Popular Vote (นางสาวนวรัตน์ จันผกา และ

นางสาวสราญรัตน์ ไตรโสม) 
B.Sc.HOM_59_0_15 หลักฐานการได้รับรางวัลจากการแข่งขันการประกวดทักษะวิชาชีพทางด้าน

อาหาร (นางสาวศิริพร พรหมสุวงษ์ และนางสาวธมลวรรณ รัตนกระจ่าง) 
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การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
 ภาค/ปีการศึกษาที่เริ่มใช้ 1/2555 ประเมินหลักสูตรตามดัชนีทุก 5 ปี ปรับปรุงหลักสูตรปี 2560  
 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. จํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร  
 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) มี
อาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
จํานวน 5 คน ดังนี้ 
ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2556 – 2558) 

1. *ผศ. ดร.ทัศณีวรรณ ภู่อารีย์ 
2. *ผศ. ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ 
3. *อ. ดร.พรเพ็ญ มรกตจินดา 
4.  อ. ดร.ศิรินันท์  แก่นทอง             
5.  ผศ. ดร.สิริมนต์  ชายเกต ุ

ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2558 – 2560) 
6. *อ. ดร.ชาติรส การะเวก 
7. *ผศ. ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ 
8. *อ. ดร.พรเพ็ญ มรกตจินดา 
9.  อ. ดร.รสพร เจียมจริยธรรม             
10.  ผศ. ดร.สิริมนต์  ชายเกต ุ

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
B.Sc.HOM_59_1.1_1 
 
 
 
 
 
B.Sc.HOM_59_1.1_2 
 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) มีคุณวุฒิ และ
ตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกจํานวน 5 คน 
2. คุณวุฒิระดับปริญญาโทจํานวน 0 คน 
3. ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน  2  คน 

อีกทั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับ
สาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด 

B.Sc.HOM_59_1.1_3 

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยเริ่มรับนิสิตชั้นปีที่ 1 
ในปีการศึกษา 2555 ปัจจุบันมีนิสิตกําลังศึกษาในชั้นปีที่ 1, 

B.Sc.HOM_59_1.1_4 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 
 

2, 3 และ 4 มีนิสิตสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้รุ่นแรก
ในปีการศึกษา 2558 ดังนั้น หลักสูตรฯ นี้ จะครบรอบการ
ปรับปรุง ใน ปีการศึกษา 2559 ขณะนี้กําลังอยู่ในช่วง
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 

 
B.Sc.HOM_59_1.1_5 

12. การดําเนินงานให้
เป็นไปตาม ตัวบ่งชี้ผล
การดําเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)  มีการดําเนินการครบทุกตัว
บ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ดังนี้ 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุม เพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร จํานวน 22 ครั้ง ในปีการศึกษา 
2559  โดยมี 11  ครั้งที่อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมฯ ร้อยละ 80.00  และมี 11 ครั้ง ที่อาจารย์ประจํา
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมฯ ร้อยละ 100.00 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)  มีรายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  
โดย หลักสูตรฯ นี้ได้รับการเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 
23  สิงหาคม  2554 และได้รับการเห็นชอบจาก สภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 9  
กันยายน  2554 และสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อนุมัติหลักสูตรฯ นี้  เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2554 และ
ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรฯ จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 และ
หลักสูตรฯ นี้เปิดรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1  ปี
การศึกษา 2555 (ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2555) 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) มีรายละเอียดของรายวิชาตาม
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ในภาคเรียนที่ 1/2559 จํานวน 
23 วิชา และภาคเรียนที่ 2/2559 จํานวน 25 วิชา ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) ได้จัดทํารายงานผลการ

 
 
 
B.Sc.HOM_59_1.1_6 
 
 
 
 
 
B.Sc.HOM_59_1.1_1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.Sc.HOM_59_1.1_7 
 
 
 
 
B.Sc.HOM_59_1.1_8 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ดําเนินการของรายวิชาตามแบบมคอ. 5 และ มคอ. 6 ใน
ภาคเรียนที่ 1/2559 จํานวน 23 วิชา และภาคเรียนที่ 
2/2559 จํานวน 25 วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ี 2559 ครบทุกรายวิชา 
5. หลักสูตร มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 2559 

 
 
 
 
B.Sc.HOM_59_1.1_9 

 

 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ “ผ่าน” ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.HOM_59_1.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
B.Sc.HOM_59_1.1_2 หลักฐานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
B.Sc.HOM_59_1.1_3 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจําหลักสูตร (รายงานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหน่ง

ทางวิชาการ) 
B.Sc.HOM_59_1.1_4 แผนการรับนิสิตของ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2554) 
B.Sc.HOM_59_1.1_5 หลักฐานที่แสดงว่ามีแผนการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการดําเนินงานที่จะปรับปรุง

หลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปีการศึกษา 2559) 
B.Sc.HOM_59_1.1_6 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 ที่มีวาระ

เกี่ยวข้องกับการวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานของ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_59_1.1_7 
 

เล่มรวม มคอ. 3 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2559 

B.Sc.HOM_59_1.1_8 
 

เล่มรวม มคอ. 5 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2559 

B.Sc.HOM_59_1.1_9 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ. 7) ประจําปีการศึกษา 2559 ของ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
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หมวดที่ 2 
บัณฑิตและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1) 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ มีคุณภาพ 

4.08 ดีมาก 
       

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา ในปี
การศึกษา 2558 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต 
ดังนี้ 

มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่สําเร็จการศึกษารวม 51 คน โดย
ได้รับแบบสํารวจกลับมาจํานวน 11 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 21.57 จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดย
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เฉลี่ยเท่ากับ 
4.08 (44.87/11) 
ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เฉลี่ย 4.08 
1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 51 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 11 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน 44.87 

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม คะแนน 4.48 
 (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ คะแนน 3.91 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 3.82 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คะแนน 4.24 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
คะแนน 3.94 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา  ร้อยละ 21.57 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.HOM_59_2.1_1 รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบันที่รับ
บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 

B.Sc.HOM_59_2.1_2 ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัวบง่ชี้ที่ 2.2)  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ มีคุณภาพ 

 3.83  ปานกลาง 

 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สํารวจการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2558 โดยใช้การสํารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านระบบการลงทะเบียนรับ
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
จํานวน 51 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 48 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
โดยมีบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จํานวน 23 คน จากจํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจโดย
ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ที่
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์ทหาร จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 48.94 ซึ่งเท่ากับ 2.45 
คะแนน 

ข้อมูลประกอบการค านวณภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ 48.94 
1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน 51 
2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา   คน 48 
3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
คน 23 

4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน - 
5 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน - 
6 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่ คน - 
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ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

แล้ว 
7 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 1 
8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน - 
9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน - 
10 ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา (อย่างน้อยร้อยละ 70) ร้อยละ 94.12 

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 โดยใช้การสํารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านระบบการลงทะเบียนรับ
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
จํานวน 51 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 48 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
โดยบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีจํานวน 23 คน จากจํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจโดย
ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ที่
ศึกษาต่อในระดบับัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์ทหาร ซึ่งมีจํานวน 1 คน ดังนั้น ภาวะการมีงานทําและ/หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 คิดเป็นร้อยละ 48.94 ซึ่งเท่ากับ 
2.45 คะแนน  

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 (ร้อยละ 48.94) เทียบกับ ปีการศึกษา 2557 (ร้อยละ 70.00) มีแนวโน้มเพ่ิมลดลง เมื่อเทียบกับ
ปีการศึกษา 2557 (ร้อยละ 70.0) เนื่องจากบัณฑิต (กลุ่มวิชาการกําหนดอาหารและโภชนบําบัด) ที่สําเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2558 จํานวน 17 คน ได้ไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเพ่ิมเติม เพ่ือเก็บชั่วโมงการฝึกงานให้ครบตาม
จํานวนที่สมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้ เพ่ือสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพนักกําหนดอาหาร 
ทั้งนี้จึงไม่นํามานับรวมกับจํานวนนิสิตที่ใม่ได้งานทําใน 1 ปี  

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HOM_59_2.2_1 รายงานสรุปภาวะการมีงานทําของบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558 
B.Sc.HOM_59_2.2_2 ตัวอย่างแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558 
B.Sc.HOM_59_2.2_3 รายงานการประเมินผลการฝึกงานของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
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การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ มีคุณภาพ 
2.00 น้อย 

 

- การรับนิสิต    
 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ หรือ มคอ.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เริ่มใช้
ในภาคการศึกษา 1/2555 มีแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาซึ่งระบุไว้ใน มคอ. 2 จํานวนรวมทั้งสิ้น ปีละ 65 คน โดยในแต่
ละปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาจํานวนการรับเข้า คุณสมบัติผู้สมัคร และ
เกณฑ์การสอบ ให้สอดคล้องตามแผนและคุณสมบัติที่ระบุไว้ใน มคอ . 2  แล้วส่งข้อมูลผ่านคณะวิทยาศาสตร์ ไปยัง
มหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการรับสมัครเข้าศึกษาตามระบบการรับเข้าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ ระบบสอบตรง ระบบสอบกลางหรือแอดมิดชัน และระบบการรับผ่านโครงการต่างๆ 
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย จะทําการสัมภาษณ์ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การ
รับเข้าศึกษาของแต่ละระบบ จากนั้นผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การสอบและสัมภาษณ์จะรายงานตัวเพ่ือยืนยันการเข้า
ศึกษาและเข้าสู่ขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  โดยในปีการศึกษา 2559 มีนิสิต
ลงทะเบียนเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ จํานวน 65 คน (B.Sc.HOM_59_3.1_1) 

 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2559 เพ่ือเตรียมความพร้อมทางการเรียนและพัฒนาให้นิสิตมีคุณสมบัติที่สามารถเรียนรู้จน
สําเร็จการศึกษา นิสิตแรกเข้าของ หลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมทํากิจกรรมในโครงการเตรียมความ
พร้อมด้านวิชาการ คือ โครงการปรับพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของคณะวิทยาศาสตร์ และ
โครงการเตรียมความพร้อมด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย คือ โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมอัตลักษณ์ 9 ประการ  
หลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ติดตามผลการเข้าร่วมโครงการปรับพ้ืนฐาน โดยการเก็บข้อมูลเกรดเฉลี่ยและความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการของนิสิต และมีการนําข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือร่วมกัน
พิจารณา วิเคราะห์ และสรุปผล โดยเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2559 ผลจากการสอบผ่านวิชาพ้ืนฐานของคณะ
วิทยาศาสตร์ ทําให้นิสิตชั้นปีที่ 1 มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.0 จํานวน 48 คน (จากทั้งหมด 63 คน ซึ่งเป็นจํานวนที่
คงเหลือทั้งหมดเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559) คิดเป็นร้อยละ 76.19 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความเห็น
ว่าการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม สามารถช่วยนิสิตแรกเข้าปรับพ้ืนฐานความรู้จนทําให้สามารถเรียนรู้อย่าง
เข้าใจและสอบผ่านวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่จะเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้วิชาชีพ
แต่ละกลุ่มวิชาอย่างเข้าใจในชั้นปีถัดไป จึงมีมีมติให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และอาจารย์ที่ปรึกษา แนะนํา 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตแรกเข้าเข้าร่วมโครงการปรับพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ คณะ
วิทยาศาสตร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้มีความรู้พ้ืนฐานที่เหมาะสมต่อการเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาในปีการศึกษา
ถัดไป และให้มีการติดตามผลการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกภาคการศึกษา โดยผ่านกลไกของอาจารย์ที่ปรึกษา และ
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นําข้อมูลเข้าประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือร่วมกันพิจารณา ดําเนินการ ให้คําปรึกษา หา
แนวทาง หรือแนะนําแนวทางให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจจนสามารถสอบผ่านวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้นในปีการศึกษาถัดไป (B.Sc.HOM_59_3.1_2) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HOM_59_3.1_1  
 

“สรุปจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2559” 
ในเวปไซต์ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

B.Sc.HOM_59_3.1_2 เอกสารการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 23 
มิถุนายน 2560 วาระที่ 4.1.3 รายงานการประเมินผลการเข้ารว่มโครงการปรับพ้ืนฐานคณะ
วิทยาศาสตร์ 2559 

 

การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ มีคุณภาพ 
3.00 ปานกลาง 

 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตทุกชั้นปี ตามความเหมาะสมของ
กลุ่มผู้เรียน ชั้นเรียน และสาขาวิชาที่เรียนเพ่ือให้นิสิตได้มีที่ปรึกษาด้านวิชาการ ด้านส่วนตัว  อารมณ์ และสังคม มี
โอกาสประสบความสําเร็จในการศึกษา และเป็นผู้ที่พัฒนาตนจนเต็มความสามารถ โดยในปีการศึกษา 2559 อาจารย์
ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย มีดังนี้ (B.Sc.HOM_59_3.2_1) 
ชั้นปีที่ 1 อาจารย์พรรณภัทร พรหมเพ็ญ และอาจารย์วนิดา ชื่นตา 
ชั้นปีที่ 2 อาจารย์ชาติรส การะเวก และ อาจารย์รสพร เจียมจริยธรรม 
ชั้นปีที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยกร นิตยพัฒน์ 
ชั้นปีที่ 4 อาจารย์ศิรินันท์ แก่นทอง และ อาจารย์พรเพ็ญ มรกตจินดา 
 อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต หลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ มีหน้าที่  
1. พบนิสิตทั้งชั้นปี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้คําแนะนําด้านวิชาการ กิจกรรม ทุนการศึกษากฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยให้คําปรึกษาและแนะนําเรื่องจําเป็นต่างๆในภาพรวม 
2. พบนิสิตเป็นรายบุคคลได้ตลอดภาคการศึกษา ตามวัน-เวลา ราชการและนิสิตสามารถสื่อสารส่วนตัวกับอาจารย์ที่
ปรึกษาผ่านการส่งจดหมายอิเล็คทรอนิค และเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์, Line, Facebook เพ่ือให้
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นิสิตปรึกษาปัญหาส่วนตัวหรือขอคําแนะนําเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิต การทํากิจกรรม การปรับตัว
ในมหาวิทยาลัย ในสังคม และอ่ืนๆ  
3. จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลผลการเรียนของนิสิตที่อยู่ในความดูแล เพ่ือประโยชน์ในการให้คําปรึกษาและให้
ความช่วยเหลือนิสิต ด้านการเรียน การใช้ชีวิต การเงิน และอ่ืนๆ  
 ในปีการศึกษา 2559 นิสิตหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ แต่ละชั้นปีได้รับการดูแลและให้คําปรึกษาใน
ด้านที่เก่ียวข้องกับชีวิตและการศึกษา ด้านการลงทะเบียน การกู้ยืมเรียน การแยกกลุ่มเรียน ผลการเรียน ฝึกงาน และ
การจบการศึกษา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้อาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปีนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการดูแลให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ ปรึกษา ซึ่งนิสิตได้ทําการประเมินเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา 2559 ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้คําปรึกษาและดูแลนิสิตในปีการศึกษาถัดไป 
(B.Sc.HOM_59_3.2_2) 
 
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ มีการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดให้มีกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แทรกอยู่ในการเรียนการสอนรายวิชา 
และแยกออกมาเป็นกิจกรรมในโครงการ โดยอาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการจัดโครงการเป็นผู้จัดกิจกรรมใน
รายวิชาและในโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมในโครงการ มีการนําผลการประเมินจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือสรุปและหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือ
พัฒนาให้เป็นนิสิตในศตวรรษท่ี 21  
 ในปีการศึกษา 2559 มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในรายวิชา 
คส 201 สารสนเทศและการสื่อสารทางคหกรรมศาสตร์ และจัดให้นิสิตที่เรียนในรายวิชา คส 421 โภชนาการชุมชน 
ดําเนินกิจกรรมในโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ โดยนําข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมพิจารณาผลการดําเนินในปีการศึกษา 2558 มาใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงาน และเมื่อสิ้นสุดการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดโครงการในปี 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาผลการดําเนินงาน 
เพ่ือนําข้อสรุปไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในปีการศึกษา 2560 (B.Sc.HOM_59_3.2_3) 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HOM_59_3.2_1 “คู่มือการเรียนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559” 

ในเวปไซต์ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
B.Sc.HOM_59_3.2_2 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 23 

มิถุนายน 2560 วาระท่ี 4.3 พิจารณาผลความพึงพอใจต่อการให้คําปรึกษาและดูแล
นิสิตปีการศึกษา 2559 

B.Sc.HOM_59_3.2_3 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 20 
มิถุนายน 2560 วาระท่ี 4.6 ผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ รายวิชา คส 421 
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โภชนาการชุมชน และ วาระที่ 4.5 ผลการประเมินรายวิชา คส 201 สารสนเทศและ
การสื่อสารทางคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 

 

ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3) 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ มีคุณภาพ 

3.00 ปานกลาง 

 
ข้อมูลนิสิต  

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวน
รับเข้า 
(คน) 

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

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปี 2555 
 

65 65 
(100.00) 

53 
(81.54) 

50 
(76.92) 

52 
(80.00) 

 จํานวนเพิ่มขึ้นในปีที่ 4 
เนื่องจากมีนิสิตย้ายสาขา
และนิสิตตกค้างจากปี 
2557 

ปี 2556 
 

58 
(แผน 65) 

 58 
(100.00) 

53 
(91.38) 

51 
(87.93) 

52 
(89.66) 

จํานวนเพิ่มขึ้นในปีที่ 4 
เนื่องจากมีนิสิตย้ายสาขา 

ปี 2557 81 
 

  81 
(100.00) 

71 
(87.65) 

70 
(86.42) 

จํานวนนิสิตลดลง
เนื่องจากการลาออก 

ปี 2558 68 
(แผน 65) 

   68* 
(100.00) 

62 
(94.12) 

รอการเปรียบเทียบ 
จํานวนในปีที่ 3-4 

ปี 2559 65 
(แผน 65) 

    63 
(96.92) 

รอการเปรียบเทียบ 
จํานวนในปีที่ 2-4 

อัตราการคงอยู่  =  จํานวนนสิิตชั้นปีที่ 3 
                           จํานวนนิสิตรับเข้า (ชั้นปีที่ 1) 

รายการหลักฐานอ้างอิง (B.Sc.HOM_59_3.3_1 และ B.Sc.HOM_59_3.3_2) 
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  
 จากข้อมูลในตารางข้อมูลนิสิต พบว่าจํานวนนิสิตปีที่ 2 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนนิสิตในปีที่ 1 หรือ
จํานวนนิสิตที่รับเข้า เนื่องจากมีการลาออก และจํานวนนิสิตจะคงที่ในปีที่ 2 หรือ 3  

* 100 
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 อัตราการคงอยู่ของนิสิตหรือร้อยละของจํานวนนิสิตปีที่ 3 เปรียบเทียบกับจํานวนนิสิตปีที่ 1 สําหรับนิสิตชั้นปี
ที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (รับเข้าปีการศึกษา 2557) คือ ร้อยละ 86.42 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558 (รับเข้าปี
การศึกษา 2556) และปีการศึกษา 2557 (รับเข้าปีการศึกษา 2555) คือ ร้อยละ 87.93 และร้อยละ 76.92 ตามลําดับ   
 อัตราการคงอยู่ของนิสิตมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับในปีการศึกษา 2557 และมีแนวโน้มคงที่เมื่อเทียบกับในปี
การศึกษา ปีการศึกษา 2558 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนที่รับเข้า 
(คน) 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี  
จ านวนคน (ร้อยละ) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2553 42 37 

(88.10) 
   

ปี 2554 66  58 
(87.88) 

  

ปี 2555 65   51 
(78.46) 

 

ปี 2556 58    51 
(87.93) 

อัตราการสําเร็จการศึกษา  =  จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษา 
                                   จํานวนนิสิตรับเข้า (ชั้นปีที่ 1) 

รายการหลักฐานอ้างอิง (B.Sc.HOM_59_3.3_2 และ B.Sc.HOM_59_3.3_3) 
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  

 จากข้อมูลในตารางข้อมูลจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษาหรือร้อยละของจํานวนนิสิตปีที่

ที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (4 ปี) เปรียบเทียบกับจํานวนนิสิตปีที่ 1 หรือจํานวนที่รับเข้าสําหรับปี

การศึกษา 2559 (รับเข้าปีการศึกษา 2556) คือ ร้อยละ 87.93 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2556 (รับเข้าปีการศึกษา 

2553), ปีการศึกษา 2557 (รับเข้าปีการศึกษา 2554) และ ปีการศึกษา 2558 (รับเข้าปีการศึกษา 2555) คือ ร้อยละ 

88.10 ร้อยละ 87.88 และร้อยละ 78.46 ตามลําดับ  

 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 มีจํานวน 51 คน จากนิสิตจํานวน 52 คน รวมนิสิตย้าย

สาขา และมีนิสิตตกค้างในปีการศึกษา 2559 (รับเข้าปีการศึกษา 2556) จํานวน 1 คน 

 

*100 
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ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2559  เท่ากับ 3.53 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2558  เท่ากับ 3.70 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2557  เท่ากับ 3.40 
 ในปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อร้องเรียนของนิสิต 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2559 โดยพบว่ามีแนวโน้มผลการประเมินลดน้อยลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2558 แต่คะแนนความ
พึงพอใจยังอยู่ในระดับดี (ผู้ตอบทั้งหมด 88 คน) โดยนิสิตมีความพึงพอใจในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพมากที่สุด 
คือ ห้องเรียนมีสภาพและขนาดที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน (3.92 คะแนน) และมีความพึงพอใจในด้าน
เทคโนโลยีน้อยที่สุด คือ จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั่วถึง (2.95 คะแนน) (B.Sc.HOM_59_3.3_5) 

 

การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ในปีการศึกษา 2559 จากการสํารวจนิสิตชั้นปีที่ 1 ถึง 4 ไม่มีข้อร้องเรียนโดยตรงจากนิสิตมายังภาควิชา 
อย่างเป็นทางการ (B.Sc.HOM_59_3.3_5) แต่นิสิตได้ให้ข้อมูลผ่านแบบประเมินข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร
ดังนี้ (B.Sc.HOM_59_3.3_6 และB.Sc.HOM_59_3.3_7) 

เรื่องท่ีร้องเรียน การด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
1. สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่กระจายไม่ทั่วถึงในบางชั้น 
จึงทําให้ยากต่อการสืบค้นข้อมูล 

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทําแบบสํารวจความต้องการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ่ิมเติม ซึ่งภาควิชาฯได้ส่ง
ข้อมูลความต้องการเพ่ิมจุดสัญญาณอินเทอร์เน็ตไป
ยังคณะฯเรียบร้อยแล้ว 

2. ลิฟท์โดยสารขัดข้องบ่อยมาก และลิฟท์ที่หน้าจอ
แสดงชั้นติดๆ ดับๆ 

ภาควิชาฯ นําข้อมูลเข้าที่ประชุมภาควิชาฯ เพ่ือ
รับทราบและพิจารณาร่วมกัน ซึ่งภาควิชาฯ ได้
ดําเนินการแจ้งคณะฯ ต่อไป 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HOM_59_3.3_1 สรุปจํานวนนิสิตจําแนกตามระดับการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 สํารวจเมื่อ 

วันที่ 5 กันยายน 2559 
B.Sc.HOM_59_3.3_2 สรุปจํานวนนิสิตจําแนกตามระดับการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 สํารวจเมื่อ 

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 
B.Sc.HOM_59_3.3_3 สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555-2558 
B.Sc.HOM_59_3.3_4 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 23 
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มิถุนายน 2560 วาระพิจารณาที่ 1.2.2 จํานวนนิสิต/ผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2559  

B.Sc.HOM_59_3.3_5 รายงานผลการสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร  
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_59_3.3_6 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 23 
มิถุนายน 2560 วาระพิจารณาที่ 4.5 ผลประเมินข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร 

B.Sc.HOM_59_3.3_7 แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 
อาจารย์ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ มีคุณภาพ 

2.00 น้อย 

 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 เพ่ือให้การดําเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของภาควิชา และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะวิทยาศาสตร์  ในการประชุมของภาควิชา หลักสูตรได้มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตรากําลังให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (B.Sc.HOM_59_4.1_1) 
อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่เปิดสอนและมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท ขึ้นไป และหลักสูตรมี
การจัดสรรถึงลําดับและความสําคัญของอัตรากําลังตามความต้องการของกลุ่มวิชาที่เปิดสอน หลังจากนั้นจึงมีการ
กําหนด TOR ของอาจารย์ที่เปิดรับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และมีความรู้ ความสามารถ ตรงตามกับหลักสูตร 
(B.Sc.HOM_59_4.1_2)  
 อาจารย์ประจําหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ทุกคนมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก และมีตําแหน่งทาง
วิชาการ ร้อยละ 40.00 รวมถึงอาจารย์ทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน และอาจารย์
ประจําหลักสูตร 5 คน ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรอ่ืน ซึ่งเป็นไปตามที่ สกอ. กําหนด  (B.Sc.HOM_59_4.1_3) 
นอกจากนั้น ในปีการศึกษา 2559 ภาควิชามีการประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่เข้าบรรจุจํานวน 1 อัตรา 
 
 ซึ่งมีระบบการรับและขั้นตอนดังนี้ 

1. ภาควิชามีการวิเคราะห์อัตรากําลังของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และส่งเรื่องขอ
อัตรากําลังตามเกณฑ์ผ่านคณะและมหาวิทยาลัยตามระบบ  (B.Sc.HOM_59_4.1_4) 

2. ประกาศรับอาจารย์ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย (B.Sc.HOM_59_4.1_5)   
3. แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ โดยกําหนดให้กรรมการสัมภาษณ์ประกอบด้วยอาจารย์ที่ตรง

สาขาที่รับเข้า อย่างน้อย 1 คน เพื่อคัดเลือกอาจารย์ที่ตรงตามความต้องการของหลักสูตร (B.Sc.HOM_59_4.1_6)  
 ปีการศึกษา 2559 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มีการวิเคราะห์ อัตรากําลังเพ่ือเปิดรับอาจารย์
ใหม่ จํานวน 1 อัตรา และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ โดยมีอาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องร่วมเป็น
กรรมการ ซึ่งมีอาจารย์ใหม่เข้าบรรจุจํานวน 1 อัตรา คือ อ. ดร.จิตต์โสภา เฉลียวศักดิ์ เริ่มปฏิบัติงานวันที่  1 ธันวาคม 
2559 (B.Sc.HOM_59_4.1_7)  เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 ภาควิชาได้มีการจัดการประชุมพิจารณาระบบการรับ
อาจารย์ใหม่ เช่น เกณฑ์การรับ กรรมการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
ของหลักสูตร (B.Sc.HOM_59_4.1_8) เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
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 ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําหลักสูตรลาศึกษาต่อ หลักสูตรจะมีการคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาตรฐานของหลักสูตร 
โดยผ่านที่ประชุมของภาควิชา จากนั้นได้ดําเนินการเสนอแบบ สมอ.08 ไปยังคณะวิทยาศาสตร์  ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ก่อนส่งให้สํานักงานการอุดมศึกษา รับทราบ
ต่อไป เช่น ในปีการศึกษา 2555 (B.Sc.HOM_59_4.1_9) ได้ดําเนินการเสนอแต่งตั้ง อ. ดร.พรเพ็ญ มรกตจินดา เป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือแทน อ. วีณา ทองรอด ที่ลาศึกษาต่อ   
 ในปีการศึกษา 2558 ภาควิชา ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร โดย 
หลักสูตรจะมีการคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาตรฐานของหลักสูตร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา 
รวมทั้งความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ หลังจากผ่านที่ประชุมของภาควิชา ได้ดําเนินการเสนอแบบ สมอ .
08 ไปยังคณะวิทยาศาสตร์  ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมั ติ ก่อน
ส่งให้สํานักงานการอุดมศึกษา รับทราบต่อไป  โดยได้มีการเสนอแต่งตั้ง อ. ดร.ชาติรส การะเวก เป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตร เพ่ือแทน ผศ. ดร.ทัศณีวรรณ ภู่อารีย์ ที่เกษียณอายุราชการ และแต่งตั้ง อ. ดร.รสพร เจียมจริยธรรม เป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรแทน อ. ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง (B.Sc.HOM_59_4.1_10) เมื่อสิ้นปีการศึกษาคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของ  TOR ของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
(B.Sc.HOM_59_4.1_11) เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
 
 - ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท. บ. คหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตร 5 ท่าน และ
อาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ท่านอื่นๆ โดยภาควิชามีกําหนดให้มีการจัดประชุมไม่น้อยกว่า 8 ครั้งต่อปี โดยในปี
การศึกษา 2559 นั้น ภาควิชาได้มีการจัดการประชุม 22 ครั้ง และทุกครั้งของการประชุม มีอาจารย์ประจําหลักสูตร
เข้าร่วมประชุม ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80.00 (B.Sc.HOM_59_4.1_12)  

1. ภาควิชามีการประชุมวิเคราะห์อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2559 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาอัตรากําลังของอาจารย์ประจําหลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย์เกษียณอายุ
ราชการ จึงได้ให้อาจารย์ผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาทดแทน (B.Sc.HOM_59_4.1_8) 

2. มีการกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างชั ดเจน ซึ่ ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้บริหารหลักสูตร ควบคุม กํากับให้มีการดําเนินการให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน ภายใต้การกํ ากับดูแลของคณะกรร มการประจํ าคณะวิทยาศาสตร์ 
(B.Sc.HOM_59_4.1_13)  

3. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ เช่น ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
โดยในปีการศึกษา 2559  โดยมีการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือสนับสนุน
ทุนพัฒนาบุคลากร 5,000 บาท/คน/ปี และพบว่าอาจารย์ทุกท่านได้มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ 
(B.Sc.HOM_59_4.1_14)  
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4. มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิตเป็นผู้ประเมินผ่าน ปค.003 โดยหลักสูตรมีการนําผลการ
ประเมินเข้าที่ประชุม มาปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป (B.Sc.HOM_59_4.1_15)   

5. มีการประชุมเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของอาจารย์ ในการเขียน 
มคอ. 5  (B.Sc.HOM_59_4.1_16) 

6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวางแผนการประชุมและดําเนินงานเพ่ือจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตร (B.Sc.HOM_59_4.1_17)   

 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ภาควิชามีการประชุมเพ่ือจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบและตามความสนใจของแต่ละท่าน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้
ประสบการณ์ต่างๆ  และพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรสามารถขออนุมัติผ่านภาควิชา
และคณะ เพื่อไปอบรมสัมมนาตามความต้องการของตนเองได้ ในทุกปีการศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ (B.Sc.HOM_59_4.1_18)  

2. มีการสนับสนุนให้มีการประเมินการสอน ตามแบบ ปค. 003 เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนนําผลการประเมินมาใช้
ในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน (B.Sc.HOM_59_4.1_19)  

 3. ภาควิชามีการกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องใน
ทุกปีการศึกษา ร่วมกับการพัฒนาส่งเสริมด้านการวิจัย โดยปีการศึกษา 2559 ได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าอบรม
ทางด้านงานวิจัย หรือการเขียนตํารา เพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ (B.Sc.HOM_59_4.1_20)  

 4. ในกรณีที่อาจารย์ในภาควิชา ยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการ ภาควิชามีการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านผลงานวิชาการ (B.Sc.HOM_59_4.1_21) โดยในปีการศึกษา 2559 ได้มีอาจารย์ 1 ท่าน 
ได้แก่ อ.ดร.รสพร เจียมจริยธรรม ได้ยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการ (B.Sc.HOM_59_4.1_22) 
 โดยในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร ทั้งในด้านการเรียนการสอน (ปรับปรุงจากผลการประเมิน ปค. 003 และเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21) และด้านการขอตําแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเป็นการกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการพัฒนาตนเอง (B.Sc.HOM_59_4.1_23) 

 
- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 

1  ผศ.ดร.สิริมนต์ ชายเกต ุ ประชุมวิชาประจําปี 2559 '' Change for Health'' 

  ประชุมวิชาการ เรื่อง ''Strategic to Improve Diabetes Care'' 

   งานประชุม"The Realm of Nutrition Science Dynamics of Nutrients 
and  Management in Diseases" 
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2 อ.ดร.พรเพ็ญ มรกตจินดา กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมดําเนินโครงการพัฒนายกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 

   อบรมเชิงปฏิบัติการ “The Science of Ingredients for Biscuits and 
Cookies” 

3 อ.ดร.รสพร เจียมจริยธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร''คณาจารย์ นิเทศสหกิจศึกษา '' 
รุ่นที่ 26  

  การประชุมวิชาการ เรื่อง Workshop on Extrusion: Technology and 
Practices in Food, Agricultural, and Material Application  

   ประชุม"โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทยปี พ.ศ. 2560'' 

4 อ.ดร.วนิดา ชื่นตา ประชุมวิชาประจําปี 2559 '' Change for Health'' 

  ประชุมวิชาการ''เรื่อง Strategic to Improve Diabetes Care'' 

   สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง''โปรแกรมคํานวณสารอาหาร" 

5 อ.ดร.ชาติรส การะเวก สัมมนานักวิจัยพบภาคอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมแฟชั่น  

  อบรมงาน "International Fashion Co-Design"  

  อบรม '' เรื่อง The Secret of Textile Printing ล้วงลับไขเงินล้านการพิมพ์
เสื้อผ้าสิ่งทอ ด้วยระบบดิจิตอล' 

  สัมมนากิจกรรมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของนักสร้างแพทเทิร์นสู่
ระดับสากลประเภทสูท  

  สัมมนาด้านการออกแบบในหัวข้อ Create or Die  

  สัมมนา เรื่อง "Fashion Trend 2018" 

6 อ.ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง บรรยายและสัมมนาในงาน International Fashion Co-Design  

  โครงการพัฒนาลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ไหม  

   สัมมนาในงาน "สัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม'' 

7 อ.ดร. พรรณภัทร พรหมเพ็ญ สัมมนาในงาน International Fashion Co-Design 

  อบรมหลักสูตร "การสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงในยุคดิจิตัล" 

  สัมมนาในงาน เทรนด์การออกแบบไหมไทยร่วมสมัย "Modern Thai Silk 
2018" 

  สัมมนาในงานสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม เรื่อง ''ศักยภาพด้าน
การบริการออกแบบ และ Industrial Design Highlights'' 
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  สัมมนาในงาน''สัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม'' เรื่อง เทคนิคการวาด
หุ่นแฟชั่นและท่าโพส การเดรปปิ้งชุดเดรสอย่างง่าย และ การวาดด้วย
ปากกามาร์กเกอร์ 

   อบรมหลักสูตร" Basic Dressmaking : เสื้อ'' 

8 อ.ดร. จิตต์โสภา เฉลียวศักดิ์ การสัมมนาในงาน "สัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม'' 

  สัมมนาในงาน''สัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม'' เรื่อง เทคนิคการวาด
หุ่นแฟชั่นและท่าโพส การเดรปปิ้งชุดเดรสอย่างง่าย และ การวาดด้วย
ปากกามาร์กเกอร์ 

  อบรมหลักสูตร" Basic Dressmaking : เสื้อ'' 

   ประชุม" โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทยปี พ.ศ. 2560'' 

9 
 
 

ผศ.ดร. วลัยกร นิตยพัฒน์ 
 

ประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference Science and 
Technology of Emerging Materials (STEM 2016) ในหัวข้อ "Current 
Developing Material Science and Engineering" 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ (หมายถึง อาจารย์ที่ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นอาจารยป์ระจําหลักสตูร ปีการศึกษา 

2558) 

มีอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ จํานวน 2 คน ได้แก่ อ.ดร. พรรณภัทร พรหมเพ็ญ และ อ.ดร. จิตต์โสภา เฉลียว

ศักดิ์  

การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไม่มี     

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HOM_59_4.1_1 แผนอัตรากําลังรายปีและระยะ 5 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) 
B.Sc.HOM_59_4.1_2 TOR ของอัตราอาจารย์ใหม่ 
B.Sc.HOM_59_4.1_3 คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจําหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 
B.Sc.HOM_59_4.1_4 แผนอัตรากําลังรายปีและระยะ 5 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) 
B.Sc.HOM_59_4.1_5 ประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2559 
B.Sc.HOM_59_4.1_6 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ 
B.Sc.HOM_59_4.1_7  รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 22 ธันวาคม 2559  

เรื่องแจ้งจากภาควิชา 1.2.1 แสดงความยินดีอาจารย์ใหม่เข้าทํางานที่ภาควิชา 
B.Sc.HOM_59_4.1_8 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 4/2560  วันที่ 29 



 หน้า 36 

พฤษภาคม 2560 วาระพิจารณา 4.2 พิจารณาระบบและเกณฑ์การรับบุคลากรสาย
วิชาการท่ีบรรจุใหม่ 

B.Sc.HOM_59_4.1_9 หลักฐานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08) 
B.Sc.HOM_59_4.1_10 หลักฐานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08) 
B.Sc.HOM_59_4.1_11 
 

รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 7/2560  วันที่ 23 
มิถุนายน 2560 วาระพิจารณา 4.1.1 พิจารณาระบบและเกณฑ์พิจารณาการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจําหลักสูตร  

B.Sc.HOM_59_4.1_12   รายงานอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 20 ครั้ง
ในปีการศึกษา 2558 เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน 

B.Sc.HOM_59_4.1_13 TOR คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 
B.Sc.HOM_59_4.1_14 คําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
B.Sc.HOM_59_4.1_15  รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 6/2560 วันที่ 20 

มิถุนายน 2560 วาระพิจารณาที่ 4.1.1 พิจารณา ปค 003 และ 004 ภาคเรียนที่ 
1/2559 และ 2/2559 

B.Sc.HOM_59_4.1_16   รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 มกราคม 2560 
วาระ 4.1 คะแนนการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาต่างๆของภาควิชาที่สอนใน
ภาคเรียนที่ 1/2559 และ รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้ง
ที่ 4/2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 วาระ 4.1.2 การพิจารณาคะแนนการทวน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559  

B.Sc.HOM_59_4.1_17  คําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
รายงานอาจารย์เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

B.Sc.HOM_59_4.1_18 คําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    และ  
รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา 

B.Sc.HOM_59_4.1_19 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 6/2560 วันที่ 20 
มิถุนายน 2560 วาระพิจารณาที่ 4.1.1 พิจารณา ปค 003 และ 004 ภาคเรียนที่ 
1/2559 และ 2/2559 

B.Sc.HOM_59_4.1_20 รายชื่ออาจารย์ที่เข้าอบรมทางด้านงานวิจัย หรือการเขียนตํารา 
B.Sc.HOM_59_4.1_21   คําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
B.Sc.HOM_59_4.1_22 เอกสารการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการของ อ.ดร. รสพร เจียมจริยธรรม  
B.Sc.HOM_59_4.1_23 
 

-รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 6/2560 วันที่ 20 
มิถุนายน 2560 วาระพิจารณาที่ 4.1.1 พิจารณา ปค 003 และ 004 ภาคเรียนที่ 
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1/2559 และ 2/2559 
-รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 6/2560  วันที่ 20 
มิถุนายน 2560 วาระพิจารณา 4.5 สรุปผลการประเมินอาจารย์ ปค 003 รายวิชา 
Information and Communication for Home Economics ภาคเรียนที่ 2/2559 
-กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
-เอกสารการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการของ อ.ดร. รสพร เจียมจริยธรรม 

 

คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ประเด็นในการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00  คะแนน 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 3.33 คะแนน 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 5.00 คะแนน 
 4.44 คะแนน 

 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100.00 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_59_4.2.1_1 คุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 2 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40.00 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 3.33 คะแนน 
 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_59_4.2.2_1 รายชื่อตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 6.0 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 120.00 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 
 

ล าดับ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 อ. ดร.ชาติรส การะเวก   
2 ผศ. ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ Jintakosol T, Nitayaphat W. Adsorption of silver (I) 

from aqueous solutions usingby 
chitosan/montmorillonite composite beads. 
Materials Research 2016;19(5):1114-1121. 

1 

Nitayaphat W, Morakotjinda P. Dyeing properties 
and color fastness of cotton fabrics dyed with 
Uncaria Gambir extractby the padding techniques. 
Key Enginerring Materials 2016;675-676:505-508. 

1 

3 อ. ดร.พรเพ็ญ  มรกตจินดา รสพร เจียมจริยธรรม, พรเพ็ญ มรกตจินดา. การพัฒนาเส้น
เกี๊ยมอ๋ีอบแห้งจากแป้งข้าวเหนียวดําเสริมเส้นใยอาหาร
จากอินูลิน. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 2559;16(2)56-70. 

0.6 
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ล าดับ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

4 อ. ดร.รสพร เจียมจริยธรรม Jiamjariyatam R, Kongpensook V, Pradipasena P. 
Prediction models for textural properties of puffed 
rice starch product by relative crystallinity. Journal 
of Food Quality. 2016;38:445-455. 

1 
 
1 

Jiamjariyatam R. Development of ready-to-eat rice 
starch-based puffed products by couping freezing-
drying and microwave. International Journal of 
Food Science and Technology. 2016;51;444-452. 

1 

ธันยบูรณ์ อรัญนารถ, ปทุม อรุณวัชรินทร์, พิมพร วงษ์สุทธิ
โชติ, จิดาภา อาจารยะศิริ, สงวนศรี เจริญเหรียญ, รสพร 
เจียมจริยธรรม. การพัฒนาแคปหมูลดน้ํามันโดยการทอด
ด้วยไมโครเวฟ. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 
2559;32(2):167-177. 

0.8 

Jiamjariyatam R, Atiwittaporn S. Interaction of 

moisture conyent and fat content on puffing 

properties of expended-produvt from native rice 

starch. Food and Applied Bioscience Journal. 

2016;4(3):116-125. 

0.6 

5 ผศ. ดร.สิริมนต์  ชายเกตุ   
ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก 6.0 

คิดเป็นร้อยละ 120.00 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HOM_59_4.2.3_1 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ของผศ. ดร.วลัยกร  นิตยพัฒน์ 

B.Sc.HOM_59_4.2.3_2 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ของอ. ดร.พรเพ็ญ มรกตจินดา 

B.Sc.HOM_59_4.2.3_3 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ของอ. ดร.รสพร  เจียมจริยธรรม 
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ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)    

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ มีคุณภาพ 

4.00 ปานกลาง 
  

ตัวบ่งชีย้่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 2557 2558 2559 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร     5 คน 5 คน 5 คน    4.00 คะแนน 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 4.56 4.70 4.75 
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HOM_59_4.3_1 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงานบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจํา

หลักสูตร 
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หมวดที่ 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ มีคุณภาพ 

2.00 น้อย 

 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) หรือ มคอ. 2 
(B.Sc.HOM_59_5.1_1) ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2554 โดยพัฒนาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) โดยมีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร เป็น
ขั้นตอนตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง) ในคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (B.Sc.HOM_59_5.1_2) โดย
สรุป ดังนี้  
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่
ประกอบด้วยอาจารย์ประจําสาขาวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (B.Sc.HOM_59_5.1_3) 
 2. มีการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการ
ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (B.Sc.HOM_59_5.1_4)  
 3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ฉบับร่าง ที่มีโครงสร้างรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน และเนื้อหาสาระรายวิชาทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
พ.ศ. 2553 หรือ มคอ. 1 และมีการจัดการเรียนการสอนยึดหลักตามเกณฑ์ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
 4. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ส่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ฉบับร่าง ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และศิษย์เก่า พิจารณาวิพากษ์หลักสูตร จํานวน 
5 ท่าน  
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ได้เสนอให้
คณะกรรมการระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณา และผ่านความเห็นชอบ เมื่อวันที่  23  

http://academic.swu.ac.th/LinkClick.aspx?fileticket=N0gY-uSfF80%3d&tabid=6700&portalid=43&mid=14285
http://academic.swu.ac.th/LinkClick.aspx?fileticket=N0gY-uSfF80%3d&tabid=6700&portalid=43&mid=14285
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สิงหาคม  2554 และได้รับความเห็นชอบจาก สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เมื่อวันที่  9  กันยายน  2554 และวันที่  7 ตุลาคม  2554 ตามลําดับ และได้รับความเห็นชอบจาก งานพัฒนา
หลักสูตร สํานักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555  
 6. ได้เปิดสอนนิสิต ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (เริ่มเดือนมิถุนายน 2555) และในการศึกษา 
2559 มีนิสิตทีเ่รียนในหลักสูตรนี้ จบการศึกษาตามหลักสูตร จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 98.08  
 7. หลักสูตรมีการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ประจํา ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ (B.Sc.HOM_59_5.1_5) และ
คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน (B.Sc.HOM_59_5.1_6) โดยคณะกรรมการมีการประชุมดําเนินงานสําหรับปี
การศึกษา 2559 จํานวน 22 ครั้ง (B.Sc.HOM_59_5.1_7) 
 ในด้านการออกแบบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554)  ได้ออกแบบหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเน้นเป็น 3 กลุ่ม
วิชา ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดของตน ได้แก่  กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
(Textiles and Clothing), กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition), และกลุ่มวิชาการกําหนดอาหาร
และโภชนบําบัด (Dietetics and Nutrition Therapy) ที่ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และ
บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 9 ประการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ (1)  ใฝ่รู้ตลอดชีวิต     
(2) คิดเป็น ทําเป็น  (3) หนักเอาเบาสู้   (4) รู้กาลเทศะ  (5) เปี่ยมจิตสํานึกสาธารณะ  (6) มีทักษะสื่อสาร             
(7) อ่อนน้อมถ่อมตน  (8) งามด้วยบุคลิก  (9) พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์   
 โดยการออกแบบหลักสูตรได้ยึดหลักปรัชญาของหลักสูตร คือ “คหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีแก่
สังคม ด้วยเทคโนโลยีและการประยุกต์อย่างชาญฉลาดจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์” ซึ่งคาดหวังว่าบัณฑิตที่จบจาก
หลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ มีคุณลักษณะ จะเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะแบบบูรณาการที่
สามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  และคหกรรมศาสตร์ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ทั้งในภาคราชการ ภาคธุรกิจ
เอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งอาชีพอิสระและอาชีพเฉพาะทาง เช่น 
บัณฑิตกลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการสามารถประกอบอาชีพอิสระด้านอาหาร และประกอบชีพเป็นนักโภชนาการ ทั้ง
ในภาครัฐและเอกชนได้ และบัณฑิตกลุ่มวิชาการกําหนดอาหารและโภชนบําบัด นอกจากจะประกอบอาชีพเป็นนัก
โภชนาการทั้งในภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังสามารถเข้าสู่อาชีพนักกําหนดอาหาร  หรือนักโภชนาการในโรงพยาบาล 
และสอบขึ้นทะเบียนเป็นนักกําหนดอาหารวิชาชีพ ของสมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศไทยได้ 
 ในด้านสาระของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ มีการกําหนดสาระวิชาทาง
ทฤษฎีและการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมี การ
กําหนดให้มีรายวิชาบรรยาย รายวิชาปฏิบัติการ โดยมีรายวิชาบรรยาย จํานวน 22 รายวิชา รายวิชาบรรยายและ
ปฏิบัติการ จํานวน 53 รายวิชา และรายวิชาปฏิบัติการ จํานวน 6 รายวิชา มีรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ได้แก่ 
รายวิชา คส 401 ฝึกงาน, รายวิชา คส 402 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์, รายวิชา คส 403 โครงงานวิจัย เป็นต้น มี
การฝึกงานในวิชาชีพ ไม่ต่ํากว่า 300 ชั่วโมง (B.Sc.HOM_59_5.1_1) มีการเชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากร ที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านมาร่วมสอนทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติการเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนรู้ให้กับนิสิต และ
กําหนดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมในโครงศึกษาดูงานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ที่หลักสูตรจัดเสริมให้ในภาค
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ฤดูร้อน รวมทั้งกิจกรรม/โครงการอื่นๆ ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตร ทั้งด้านการเรียนรู้ การบริการวิชาการ
แก่สังคม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การบําเพ็ญประโยชน์ การออกกําลังกายและกีฬา และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (B.Sc.HOM_59_5.1_7) 
 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจนทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและสอดคล้องความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีการจัดทํา มคอ. 3 (B.Sc.HOM_59_5.1_8) ที่กําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐาน TQFs มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีแผนการเรียน วิธีการ
สอน และการประเมินผลที่ชัดเจน คําอธิบายรายวิชาที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่
ครอบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลุ่มลึกในวิชาเอกและในเนื้อหาที่เป็นจุดเน้นมีความต่อเนื่อง
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างวิชาและมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ ไม่มีความซ้ําซ้อนจัดให้กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กันเหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตรมีการกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่กําหนดในรายวิชาและหลักสูตร นอกจากนี้ยังนํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ . 7 
จากปีการศึกษา 2556 มาใช้ในการพิจารณาเพ่ือพัฒนาสาระในรายวิชาของหลักสูตรสําหรับปีการศึกษา 2557 และ 
มคอ. 7 จากปีการศึกษา 2557 มาใช้ในการพิจารณาเพ่ือพัฒนาสาระในรายวิชาของหลักสูตรสําหรับปีการศึกษา 2558 
และมีการกํากับติดตามผลของการพัฒนาตามที่ได้กําหนดไว้ (B.Sc.HOM_59_5.1_10 และ B.Sc.HOM_59_5.1_14) 
ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ก็ได้มีการนํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 จากปีการศึกษา 2558 
มาใช้ในการพิจารณาวางแผนเพ่ือการพัฒนาสาระในรายวิชาของหลักสูตรสําหรับปีการศึกษา 2559 โดยมีการกํากับ
ติดตามผลของการพัฒนาตามที่ได้กําหนดไว้ (B.Sc.HOM_59_5.1_15 ถึง B.Sc.HOM_59_5.1_17) 
 การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่ครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถ้วน 
การเปิดรายวิชาตามลําดับก่อนหลังที่ เหมาะสมและเอ้ือให้นิสิตมี พ้ืนฐานความรู้ ในการเรียนวิชาต่อยอด 
(B.Sc.HOM_59_5.1_18) การเปิดสอนในรายวิชาต่างๆ ที่เป็นไปตามแผนการเรียนที่ข้อกําหนดไว้ในหลักสูตรเพ่ือให้
ผู้เรียนสําเร็จการได้ทันตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตร โดยการเปิดรายวิชาเลือก ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความ
ต้องการของผู้เรียนมีความทันสมัยและสอดคล้องกับเนื้อหาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งมุ่งเ น้นเนื้อหา
ความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาเพ่ือเตรียมนิสิตออกสู่โลกแห่งการดํารงชีวิต 
 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 เพ่ือรายงานผล การจัดการเรียนการ
สอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาเก่ียวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาว่า
ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไว ในรายละเอียดของรายวิชาตามที่ระบุใน มคอ. 3 หรือ
ไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไวตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป (B.Sc.HOM_59_5.1_19) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
เ พ่ือรายงานผลประจํ าปีการศึกษาโดยผู้ รับผิ ดชอบหลักสูตร เกี่ ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสู ตร 
(B.Sc.HOM_59_5.1_20) นอกจากนี้มีการนําผลจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 มา
วางแผนการพัฒนาการดําเนินงานของหลักสูตรในปีต่อไป และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือกํากับ 
ติดตาม ผลการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ (B.Sc.HOM_59_5.1_10 ถึง B.Sc.HOM_59_5.1_17) 
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 นอกจากนี้ผลการประเมินจากการฝึกงานในวิชาชีพถูกนําเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน และเตรียมพร้อมเพ่ือให้นิสิตในรุ่นต่อไปสามารถนําความรู้ไปใช้ในการฝึกงานในวิชาชีพ และผลิตบัณฑิตให้
สอดคล้องปรัชญาของหลักสูตร (B.Sc.HOM_59_5.1_21) 
 
 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ได้มีการวางแผนเพ่ือ
การดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกําหนดเป็นกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร ใน
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559) ของภาควิชาคหกรรม
ศาสตร์ (B.Sc.HOM_59_5.1_22) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร ได้กําหนดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร ในแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 
2559 ถึง 30 กันยายน 2560) ของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (B.Sc.HOM_59_5.1_8) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร เพ่ือสร้างและพัฒนาหลักสูตร โดยยึดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเป็นสําคัญ (B.Sc.HOM_59_5.1_23) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังอยู่ในระหว่าง
ขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยกําหนดเป็นกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร ในคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) ของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
(B.Sc.HOM_59_5.1_24) 
 ในการจัดการเรียนการสอน ทุกภาคการศึกษาผู้รับผิดชอบรายวิชาได้จัดทํา มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ (B.Sc.HOM_59_5.1_9) โดยพัฒนาตามแนวทางจาก
รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 (B.Sc.HOM_59_5.1_25) รายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 (B.Sc.HOM_59_5.1_26) รวมทั้งผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน  (ปค. 003) 
(B.Sc.HOM_59_5.1_27) จากปีการศึกษาที่ผ่านมา และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาผู้สอนได้จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 (B.Sc.HOM_59_5.1_19) และเมื่อสิ้นปีการศึกษาได้จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 (B.Sc.HOM_59_5.1_20) ข้อมูลจากการดําเนินงานของหลักสูตร ใช้เป็น
ข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และข้อมูลจากผลการประเมินการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่างๆ (มคอ. 5) และผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน (ปค. 003) (B.Sc.HOM_59_5.1_28) มาปรับปรุง
เนื้อหาวิชาในรายวิชาต่างๆ ให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ในสาขาวิชา ในปีการศึกษาถัดไป 
 นอกจากนี้ทุกปีการศึกษา หลักสูตรมีการเก็บรวมรวมผลการสํารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนิสิตปี
สุดท้าย ในปีการศึกษา 2556, 2557, 2558 และ 2559 ซึ่งคะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนิสิตปีสุดท้ายมีค่า
เท่ากับ 4.34, 3.74, 4.29 และ 4.34 ตามลําดับ (B.Sc.HOM_59_5.1_29) มีการทําแบบสอบถามบัณฑิตถึงความ
เหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรและภาพรวมของหลักสูตร และความเหมาะสมของรายวิชาที่สอน ซึ่งบัณฑิตอยากให้
มีรายวิชาที่เพ่ิมพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (B.Sc.HOM_59_5.1_30) ซึ่งคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ใน
ปีการศึกษา 2556, 2557, 2558 และ 2559  เท่ากับ 4.29, 4.26, 3.48 และ 4.08 ตามลําดับ โดยผู้ใช้บัณฑิตมี
ข้อเสนอแนะให้เพ่ิมเติมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปฏิบัติการในรายวิชา และจริยธรรมในวิชาชีพในหลักสูตร
มากขึ้น ซ่ึงข้อมูลทั้งหมดจะนํามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป (B.Sc.HOM_59_5.1_31) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HOM_59_5.1_1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554) หรือ มคอ. 2 
B.Sc.HOM_59_5.1_2 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
B.Sc.HOM_59_5.1_3 คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 167/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2554 
B.Sc.HOM_59_5.1_4 แบบสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต 
B.Sc.HOM_59_5.1_5 คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 787/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559 
B.Sc.HOM_59_5.1_6 คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 128/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน 

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2559 

B.Sc.HOM_59_5.1_7 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
หลักสูตร วท. บ.คหกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 จํานวน 22 ครัง้  

B.Sc.HOM_59_5.1_8 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
B.Sc.HOM_59_5.1_9 มคอ. 3 ประจําปีการศึกษา 2559 
B.Sc.HOM_59_5.1_10 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 18 เมษายน 2557 

วาระพิจารณาที่ 4.8 พิจารณา มคอ. 7 ปีการศึกษา 2556 
B.Sc.HOM_59_5.1_11 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 11/2558 วันที่ 3 

กรกฎาคม 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1.2 การติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรตาม
ข้อเสนอใน มคอ. 7 ปีการศึกษา 2556 

B.Sc.HOM_59_5.1_12 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 11/2558 วันที่ 3 
กรกฎาคม 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1.3 พิจาณา มคอ. 7 ปีการศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_59_5.1_13 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 14/2558 วันที่ 10 
สิงหาคม 2558 วาระพิจารณาที่ 4.1 การพัฒนาหลักสูตรตามข้อเสนอใน มคอ. 7 ปี
การศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_59_5.1_14 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 20 มิถุนายน 2559 
วาระพิจารณาที่ 4.1 การติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรตามข้อเสนอใน มคอ. 7 ปี
การศึกษา 2557 

B.Sc.HOM_59_5.1_15 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 14/2559 วันที่ 1 
สิงหาคม 2559 วาระพิจารณาที่ 4.1.1 พิจารณา มคอ. 7 ปีการศึกษา 2558 

http://academic.swu.ac.th/LinkClick.aspx?fileticket=N0gY-uSfF80%3d&tabid=6700&portalid=43&mid=14285
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B.Sc.HOM_59_5.1_16 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 14/2559 วันที่ 1 
สิงหาคม 2559 วาระพิจารณาที่ 4.1.2 การพัฒนาหลักสูตรตามข้อเสนอใน มคอ. 7 ปี
การศึกษา 2558 

B.Sc.HOM_59_5.1_17 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 20 
มิถุนายน 2560 วาระพิจารณาที่ 4.1.2 การติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรตามข้อเสนอ
ใน มคอ. 7 ปีการศึกษา 2558 

B.Sc.HOM_59_5.1_18 แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา คหกรรมศาสตร์   
B.Sc.HOM_59_5.1_19 มคอ. 5 ประจําปีการศึกษา 2559 
B.Sc.HOM_59_5.1_20 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และรายงานผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ประจําปีการศึกษา 2559 
B.Sc.HOM_59_5.1_21 รายงานการฝึกงานภาคฤดูร้อน นิสิต วท. บ. คหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
B.Sc.HOM_59_5.1_22 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน้าที่มีกิจกรรม

พัฒนาหลักสูตร 
B.Sc.HOM_59_5.1_23 คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 190/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 
และคําสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 38/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกําหนดอาหารและโภชนบําบัด ลง
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 

B.Sc.HOM_59_5.1_24 คําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้าที่มี
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 

B.Sc.HOM_59_5.1_25 มคอ. 5 ประจําปีการศึกษา 2558 
B.Sc.HOM_59_5.1_26 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และรายงานผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ประจําปีการศึกษา 2558 
B.Sc.HOM_59_5.1_27 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 11/2558 วันที่ 24 

มิถุนายน 2559 วาระพิจารณาที่ 4.1.2 พิจารณา ปค.003/ปค.004 ปีการศึกษา 2558 
B.Sc.HOM_59_5.1_28 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 20 

มิถุนายน 2560 วาระพิจารณาที่ 4.1.1 พิจารณา ปค.003/ปค.004 ปีการศึกษา 2559 
B.Sc.HOM_59_5.1_29 ตัวอย่างแบบสํารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนิสิตปีสุดท้าย และรายงานสรุปผล

สํารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนิสิตปีสุดท้าย 
B.Sc.HOM_59_5.1_30 ตัวอย่างแบบสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของบัณฑิต และรายงานสรุปผล

สํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของบัณฑิต 
B.Sc.HOM_59_5.1_31 ตัวอย่างแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และรายงานสรุปผลความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
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การบริหารหลักสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

  ไม่มี 
 

 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  ไม่มี 

 

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

  ไม่มี 

 

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ มีคุณภาพ 

3.00 ปานกลาง 

 
- การก าหนดผู้สอน 
 ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีการประชุมเพ่ือ
กําหนดผู้สอนและการเชิญอาจารย์พิเศษในรายวิชาต่างๆ ตามคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจํา ตามที่ได้
กําหนดไว้ใน มคอ. 2 ซึ่งมีการประชุมเพ่ือกําหนดผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าก่อนการเปิดภาค
การศึกษา โดยในปีการศึกษา 2559 ได้มีการนําผลการพิจาณาการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน จาก
ปีการศึกษา 2557 และ 2558 (B.Sc.HOM_59_5.2_1 และ B.Sc.HOM_59_5.2_2) มาปรับใช้ ซึ่งการวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน ในปีการศึกษา 2559 มีเกณฑ์ ดังนี้ 
 1. ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจําในสังกัดสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มี
ความรู้และความชํานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน โดยคํานึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทํางาน ผลงานวิชาการของผู้สอน 
(B.Sc.HOM_59_5.2_3 ถึง B.Sc.HOM_59_5.2_5) และเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์ประจําในสังกัดสาขาวิชา    
คหกรรมศาสตร์ (B.Sc.HOM_59_5.2_6) ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ใหม่เข้ามาปฏิบัติงานจํานวน 1 ท่าน 
อาจารย์ภายในกลุ่มวิชาจะประชุมเพ่ือพิจารณาภาระงานสอน โดยพิจารณาจากภาระงาน คุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ  
 2. ในกรณีที่มีการเชิญอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา มีการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่คณะวิทยาศาสตร์กําหนด (B.Sc.HOM_59_5.2_7) และพิจารณาความเหมาะสมผ่านประวัติการศึกษาและ
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ประสบการณ์การทํางานและการสัมภาษณ์เบื้องต้นจากผู้ประสานงานรายวิชา โดยผ่านมติ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 โดยมีแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนกรณีที่มีการเชิญอาจารย์พิเศษ คือ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดอาจารย์ทําหน้าที่ผู้ประสานงานรายวิชา โดยอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
ประสานกับอาจารย์พิเศษ ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดทํา มคอ. 3/มคอ. 4 แผนการ
สอน และเกณฑ์การประเมิน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจะอํานวย
ความสะดวกด้านการเรียนการสอน คุมสอบกลางภาคและปลายภาค รับคะแนนสอบและข้อสอบจากอาจารย์พิเศษ
เพ่ือกรอกเกรด สําหรับการตัดเกรด ซึ่งพิจารณาตัดเกรดตามเกณฑ์ประเมินที่ ได้กําหนดไว้ใน มคอ. 3/มคอ. 4  ก่อน
นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา และรายงานเกรดให้คณะและมหาวิทยาลัย 
(B.Sc.HOM_59_5.2_8) 
 3. หลักสูตรกําหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้สอนที่มีความชํานาญหลากหลาย เพ่ือให้มีโอกาสได้รับการพัฒนา
มุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ โดยในปีการศึกษา 2559 ผู้เรียนได้เรียนกับ
อาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์ประจําคนละ 2-5 วิชา และอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง คน
ละ 1-2 วิชา (B.Sc.HOM_59_5.2_9) 
 4. เมื่อสิ้นในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษามีการประเมินผลอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ (ตามแบบ 
ปค. 003 และ ปค. 004) โดยนิสิต จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาประเมินอาจารย์ผู้สอนที่
ได้ทําการสอนเสร็จสิ้นแต่ละภาคการศึกษา  เพ่ือนําผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
(B.Sc.HOM_59_5.2_10) และมีการประชุมพิจารณากระบวนการในการวางระบบตัวผู้สอนและการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป (B.Sc.HOM_59_5.2_11)  
  
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) 
 1. หลักสูตรมีการกํากับติดตาม และตรวจสอบมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ. 3 และ/หรือ มคอ. 
4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม ครบทุกรายวิชาที่เปิด
สอนก่อนเปิดภาคการศึกษา (B.Sc.HOM_59_5.2_12) โดยนําแนวทางจากรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 
ตามแบบ มคอ. 5 (B.Sc.HOM_59_5.2_13) รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ . 7 
(B.Sc.HOM_59_5.2_14) รวมทั้งผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน  (ปค. 003) จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
(B.Sc.HOM_59_5.2_15) ซึ่งได้มีการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัย จัดกิจกรรมการเรียนให้มีความหลายหลาย เพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของนิสิต การวัดและประเมินผล จากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานํามคอ. 3 และ/หรือ มคอ. 4 
เข้าสู่การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ (B.Sc.HOM_59_5.2_16 ถึง 
B.Sc.HOM_59_5.2_18) และนําเข้าระบบออนไลน์ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกํากับติดตาม และตรวจสอบให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทําประมวล
การสอนรายวิชา (มคอ. 3 และ/หรือ มคอ. 4) ทุกรายวิชาแจกนิสิต และส่งมคอ. 3 และ/หรือ มคอ. 4 ให้กับภาควิชา
เพ่ือตรวจสอบและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน และมีการกํากับให้ดําเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา ตามที่ระบุ
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ใน มคอ. 3/มคอ. 4 ซึ่งมีการรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5/มคอ. 6 โดยผ่านการประชุม
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร  วท .บ .  คหกรรมศาสตร์  (B.Sc.HOM_59_5 .2_19 และ 
B.Sc.HOM_59_5.2_20) และนําเข้าระบบออนไลน์ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน เมื่อสิ้นภาคการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาการกํากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทําและติดตามประมวลการสอน
รายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป (B.Sc.HOM_59_5.2_21) 

 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ มีการประชุมเพ่ือกําหนดรายวิชาที่จะมีการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(B.Sc.HOM_59_5.2_22) โดยนําข้อเสนอแนะจากการบูรณาการ ในปีการศึกษา 2558 มาเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาในบูรณาการ (B.Sc.HOM_59_5.2_23) ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีกําหนดให้การจัดการเรียนการสอน
ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวนทั้งสิ้น 5 
รายวิชา ดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย มี  2 รายวิชา ได้แก่ คส 402 สัมมนาทางคหกรรม
ศาสตร์ โดยมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้กระบวนการวิจัย โดยการอ่านและวิเคราะห์บทความรายงานการวิจัย 
(Research articles) ที่ตีพิมพ์หรือออนไลน์ในวารสารระดับนานาชาติ ในประเด็น ดังนี้ : หัวข้อการวิจัย คําถามการ
วิจัย สมมติฐาน การกําหนดตัวแปร วิธีการวิจัย/ทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบทางสถิติ ผลการทดลอง 
อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนซึ่งมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยังได้นําผลงานวิจัยของตนเองมา
บรรยายให้นิสิตฟังในชั้นเรียน (B.Sc.HOM_59_5.2_24) ในรายวิชา คส 334 เทคโนโลยีการย้อมสี โดยนําความรู้จาก
งานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนมาสอดแทรกในรายวิชา (B.Sc.HOM_59_5.2_25) ซึ่งพบว่านิสิตมองเห็นภาพงานวิจัยใน
สาขาวิชาของตนเองมากขึ้น 
 2. การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคม มี 3 รายวิชา ได้แก่  
  2.1 รายวิชา คส 423 ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ โดยผู้ เรียนเข้าร่วมในโครงการเปิดโลก
วิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-8 
กุมภาพันธ์ 2560 โดยการจัดกิจกรรมนําความรู้ด้านอาหารและโภชนาการไปดําเนินการเผยแพร่ในรูปแบบการ
บรรยาย สาธิต และการจัดนิทรรศการ พร้อมจัดทําสื่อต่างๆ เผยแพร่แก่นักเรียนในโรงเรียนวัฒนานคร อ. วัฒนานคร 
จ. สระแก้ว (B.Sc.HOM_59_5.2_26) ซึ่งทําให้นิสิตมีทักษะการสื่อสาร การเผยแพร่ความรู้จากห้องเรียนสู่ขุมชน 
  2.2 รายวิชา คส 421 โภชนาการชุมชน โดยผู้เรียนเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2 และ 4 พฤษภาคม 2560 โดยจัดกิจกรรมนําความรู้ด้านอาหารและโภชน
บําบัดในโรคเรื้อรัง (non-communicable diseases; NCDs) โดยไปดําเนินการเผยแพร่ในรูปแบบการให้คําปรึกษา 
บรรยาย สาธิต และการจัดนิทรรศการ พร้อมจัดทําสื่อต่างๆ เผยแพร่แก่ผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านกร่างทอง ต. ทุ่งทอง อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี โดยในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษานี้ ได้มี
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การปรับปรุงรูปแบบวิธีการดําเนินงานจากปีการศึกษาที่แล้ว พบว่าการดําเนินงานครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และนิสิตมีทักษะในการนําความรู้จากห้องเรียนไปถ่ายทอดให้กับชุมชน (B.Sc.HOM_59_5.2_27) 
   2.3 รายวิชา คส 334 เทคโนโลยีการย้อมสี โดยผู้เรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ

ฝึกประสบการณ์จริงแก่นิสิต เรื่อง “ย้อมผ้าดํา ทําดีเพ่ือพ่อ” ภายใต้โครงการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 7, 

14, 21 และ 28 พฤศจิกายน 2559 โดยจัดกิจกรรมเปิดให้บริการประชาชนทั่วไป ได้นําเสื้อผ้าที่มีอยู่แล้วมาย้อมเป็นสี

ดํา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งนิสิตได้นําความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาปฏิบัติการจริงและเรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

โดยอาศัยความรู้พื้นฐานจากชั้นเรียน (B.Sc.HOM_59_5.2_28) 

 3. การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี 1 รายวิชา ได้แก่     
คส 315 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (B.Sc.HOM_59_5.2_29) โดยผู้เรียนเข้าร่วมในโครงการชิมขนม ชมดอกไม้ เมื่อ
วันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผู้เรียนเผยแพร่ความรู้ด้านขนมไทย
กับสุขภาพแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบุคคลทั่วไป โดยในการจัดกิจกรรม
ในปีการศึกษานี้ ได้มีการเพ่ิมจํานวนกิจกรรมสาธิตมากขึ้น ทําให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ที่หลากหลายขึ้น  ซึ่ง
พบว่านิสิตมีทักษะด้านกระบวนการวางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 ซึ่งผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2559 นําเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือนําไปปรับ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคม มีการพิจารณา วิเคราะห์
กระบวนการดําเนินโครงการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยให้อาจารย์และนิสิตศึกษาสภาพปัญหา
ในชุมชน ความต้องการของชุมชน และการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน เพ่ือใช้วางแผนการจัดการเรียนการสอนที่มีการ 
บูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคม ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบเมื่อ
ออก พ้ืนที่ ในชุ มชน  พบว่ านิ สิ ตมี ค วาม เข้ า ใ จ ในวิ ช าชี พ เ พ่ิมขึ้ นกว่ า การ เ รี ยนการสอนในห้ อ ง เ รี ยน 
(B.Sc.HOM_59_5.2_30)   

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HOM_59_5.2_1 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 11/2558 วันที่ 3 

กรกฎาคม 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1.11 พิจารณาแนวทางในการกําหนดผู้สอน 
B.Sc.HOM_59_5.2_2 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 11/2559 วันที่ 24 

มิถุนายน 2559 วาระพิจารณาที่ 4.1.7 แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
B.Sc.HOM_59_5.2_3 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 13/2559 วันที่ 29 

มิถุนายน 2559 วาระพิจารณาที่ 4.1.1 พิจารณาตารางสอนประจําภาคเรียนที่ 1 และ 
2/2559 
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B.Sc.HOM_59_5.2_4 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 5 สิงหาคม 2559 
วาระพิจารณาที่ 4.1.4 กําหนดผู้สอนในรายวิชาที่เปิดสอน 1/2559 

B.Sc.HOM_59_5.2_5 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 22 ธันวาคม 2559 
วาระแจ้งเพื่อทราบที่ 1.2.4 ส่งรายชื่ออาจารย์พิเศษท่ีจะเชิญมาสอนในภาคเรียนที่ 
2/2559  และวาระพิจารณาที่ 4.1 กําหนดรายชื่ออาจารย์พิเศษที่จะสอนในภาคเรียน
ที ่2/ 2559 และวาระพิจารณาที่ 4.2 ภาระหน้าที่ของอาจารย์พิเศษ 

B.Sc.HOM_59_5.2_6 มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 
ทรวิโรฒ 

B.Sc.HOM_59_5.2_7 รายงานการประชุมประจําคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 28 มกราคม 2558 
วาระท่ี 3.2 แนวปฏิบัติการเชิญบุคคลภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ 

B.Sc.HOM_59_5.2_8 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ ที่
เปิดสอนโดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_59_5.2_9 ตารางสอนประจําภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 
B.Sc.HOM_59_5.2_10 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 6/2560 วันที่ 20 

มิถุนายน 2560 วาระพิจารณาที่ 4.1.1 พิจารณาปค. 003 และ ปค. 004 ภาคเรียนที่ 
1/2559 และ 2/2559 

B.Sc.HOM_59_5.2_11 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 5/2560 วันที่ 6 
มิถุนายน 2560 วาระพิจารณาที่ 4.1.2 การพิจารณาการวางระบบผู้สอนและการ
จัดการเรียนการสอน 

B.Sc.HOM_59_5.2_12 มคอ. 3 ประจําปีการศึกษา 2559 

B.Sc.HOM_59_5.2_13 มคอ. 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

B.Sc.HOM_59_5.2_14 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และรายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ประจําปีการศึกษา 2558 

B.Sc.HOM_59_5.2_15 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 11/2559 วันที่ 3 
กรกฎาคม 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1.2 ผลการประเมินระดับภาควิชา (ปค. 003, 
004) 

B.Sc.HOM_59_5.2_16 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 5 สิงหาคม 2559 
วาระพิจารณาที่ 4.1.6 พิจารณา มคอ. 3 ภาคเรียนที่ 1/2559 

B.Sc.HOM_59_5.2_17 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 18 ตุลาคม 2559
วาระแจ้งเพ่ือทราบที่ 1.1.9 การติดตาม มคอ. 3-6 ระดับปริญญาตรี ของภาคเรียนที่ 
1/2559 

B.Sc.HOM_59_5.2_18 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 29 พฤศจิการยน 
2559 วาระแจ้งเพ่ือทราบที่ 1.2.5 การจัดทํา มคอ. 5 และการทวนผลสัมฤทธ์รายวิชา
ต่างๆ ภาคเรียนที่ 1/2559 และวาระแจ้งเพ่ือทราบที่ 1.2.5 การจัดทํา มคอ. 3 ภาค
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เรียนที่ 2/2559 
B.Sc.HOM_59_5.2_19 มคอ. 5 ประจําปีการศึกษา 2559  
B.Sc.HOM_59_5.2_20 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 20 

มิถุนายน 2560 วาระพิจารณาที่ 4.1.3 พิจารณา มคอ. 5-6 ภาคเรียนที่ 2/2559 
B.Sc.HOM_59_5.2_21 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 7/2560 นที่ 20 

มิถุนายน 2560 วาระพิจารณาที่ 4.1.2 พิจารณาการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดทําแผนการเรียนรู้ 

B.Sc.HOM_59_5.2_22 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 5 สิงหาคม 2559 
วาระพิจารณาที่ 4.1.3 กําหนดรายวิชาที่จะมีการทําบูรณาการ 

B.Sc.HOM_59_5.2_23 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 11/2559 วันที่ 3 
กรกฎาคม 2558 วาระพิจารณาท่ี 4.1.1 ผลการบูรณาการรายวิชากับการทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม, การวิจัยและการบริการชุมชน 

B.Sc.HOM_59_5.2_24 มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชา คส 402 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ และสรุปรายงาน
ผลการดําเนินงานแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 

B.Sc.HOM_59_5.2_25 มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชา คส 334 เทคโนโลยีการย้อม และสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 

B.Sc.HOM_59_5.2_26 มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชา คส 423 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และสรุปรายงาน
ผลการดําเนินงานแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคม 

B.Sc.HOM_59_5.2_27 มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชา คส 421 โภชนาการชุมชน และสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคม 

B.Sc.HOM_59_5.2_28 มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชา คส 334 เทคโนโลยีการย้อม และสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคม 

B.Sc.HOM_59_5.2_29 มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชา คส 315 การพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร และสรุปรายงานผล
การดําเนินงานแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

B.Sc.HOM_59_5.2_30 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 6/2560 วันที่ 20 
มิถุนายน 2560 วาระพิจารณาที่ 4.2 การบูรณาการรายวิชาเข้ากับโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2559 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3     การประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ มีคุณภาพ 

3.00 ปานกลาง 
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ผลการด าเนินงาน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์มีระบบติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ โดยมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ  
1) การประเมินผลนิสิตเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและ

นําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต  
2) การประเมินที่ทําให้นิสิตสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการ

เรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้  
3) การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 
ระบบและกลไกการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ระบบและกลไกการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ดําเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์  แต่งตั้งโดยคณะวิทยาศาสตร์  (B.Sc.HOM_59_5.3_1) 

2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผน กําหนดภาระงาน หรือหน้าที่การ
ดําเนินงาน ติดตาม ทบทวน ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต (B.Sc.HOM_59_5.3_2 ถึง 
B.Sc.HOM_59_5.3_9) 

3.  ภาระงานหรือหน้าที่ (TOR) ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (B.Sc.HOM_59_5.3_10)  ดําเนินงานโดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ประเมินที่กําหนดไว้ในประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3)  
(B.Sc.HOM_59_5.3_11 ถึง B.Sc.HOM_59_5.3_12) นอกจากนี้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนได้ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการเรียนรู้  (B.Sc.HOM_59_5.3_13 ถึง 
B.Sc.HOM_59_5.3_18) และให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน (B.Sc.HOM_59_5.3_15 ถึง B.Sc.HOM_59_5.3_19) 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ มีผลการดําเนินการดังนี้ 
ในปีการศึกษา 2558 การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในหลักสูตร วท. บ. คหกรรมศาสตร์  มีผลการ

ดําเนินงานดังนี้ 
1. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด

สอน (B.Sc.HOM_59_5.3_15 ถึง B.Sc.HOM_59_5.3_19) จากนั้นนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยมีมติเห็นชอบในการรายงาน มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 ของหลักสูตร วท.บ.คห
กรรมศาสตร์ มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่รายงานไว้ใน มคอ.3 (B.Sc.HOM_59_5.3_15 ถึง 
B.Sc.HOM_59_5.3_20) 
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2. การดําเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์ ด้านการประเมินที่ทําให้นิสิต
สามารถประเมินตนเองเป็น เช่น มีการให้นิสิตประเมินตนเองในรายวิชา คส 315 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพ่ือให้
นิสิตสามารถประเมินตนเองในเรื่องของการทํางานกลุ่มและวิธีการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม (B.Sc.HOM_59_5.3_21) 

3. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดในแบบ มคอ. 3 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 (B.Sc.HOM_59_5.3_22 ถึง B.Sc.HOM_59_5.3_23) 

 
ในภาคเรียนที่ 1 คะแนนเฉลี่ยการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาจํานวน 14 รายวิชา ในประเด็น 5 

ด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีผลการเรียนรู้ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด 
3.2 ด้านความรู้ มีผลการเรียนรู้ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด 
3.3 ด้านทักษะทางปัญญา มีผลการเรียนรู้ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด 
3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีผลการเรียนรู้ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด 
3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการเรียนรู้ในระดับปาน

กลางถึงมากที่สุด 
ในภาคเรียนที่ 2 คะแนนเฉลี่ยการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาจํานวน 12 รายวิชา ในประเด็น 5 

ด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีผลการเรียนรู้ในระดับน้อยถึงมากท่ีสุด 
3.2 ด้านความรู้ มีผลการเรียนรู้ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด 
3.3 ด้านทักษะทางปัญญา มีผลการเรียนรู้ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด 
3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีผลการเรียนรู้ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด 
3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการเรียนรู้ในระดับปาน

กลางถึงมากที่สุด (B.Sc.HOM_59_5.3_22 ถึง B.Sc.HOM_59_5.3_23) 
4. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ

ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 (B.Sc.HOM_59_5.3_24) มาปรับปรุงการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2559 และได้นําข้อเสนอแนะมาดําเนินการในปีการศึกษา 2560 ได้แก่ การจัดทําแผนงบประมาณ
การจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา 2559 ได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการ
สอนจํานวน 7 เครื่องและในปีการศึกษา 2560 ได้ดําเนินการของบประมาณเพ่ือการเรียนการสอนทั้งหมด 17 เครื่อง 
(B.Sc.HOM_59_5.3_25 ถึง B.Sc.HOM_59_5.3_26) และแผนการติดตามและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต 
(B.Sc.HOM_59_5.3_27)  

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ดําเนินการโดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ดังนี้ 
1. มีการประชุมเพ่ือพิจารณารายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้โดยมีเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เช่น 

ข้อสอบปรนัย อัตนัย รายงาน เป็นต้น การพิจารณาการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านใน



 หน้า 55 

แต่ละรายวิชาที่สอน การพิจารณาการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต (B.Sc.HOM_59_5.3_2 
ถึง B.Sc.HOM_59_5.3_12, B.Sc.HOM_59_5.3_13 ถึง B.Sc.HOM_59_5.3_19 และ B.Sc.HOM_59_5.3_22 ถึง 
B.Sc.HOM_59_5.3_23)  

2. มีการประชุมเพ่ือพิจารณาการตัดเกรดทุกรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน ก่อนส่งผลการเรียนผ่านหัวหน้า
ภาควิ ช าฯ  คณบดี ล งนาม  และส่ ง ผลการ เ รี ยนผ่ านระบบอิน เตอร์ เน็ ตต่ อ ไป  (B.Sc.HOM_59_5.3_3, 
B.Sc.HOM_59_5.3_7, B.Sc.HOM_59_5.3_8, B.Sc.HOM_59_5.3_16) 

3. มีการประชุมเพ่ือติดตามการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตในภาคเรียนที่ 1 และ 2 
ปีการศึกษา 2559 (B.Sc.HOM_59_5.3_22 ถึง B.Sc.HOM_59_5.3_23) 

4. มีการประชุมเพื่อติดตามการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาที่สอนตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2559 ซึ่งข้อมูลจาก มคอ.5 จะนํามาพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป (B.Sc.HOM_59_5.3_15 ถึง B.Sc.HOM_59_5.3_20) 

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

และ มคอ.7) ตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือกํากับ การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์

ผู้สอนแต่ละรายวิชาในหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ให้สอดคล้องกับจุดเน้นของ
รายวิชาที่เปิดในแผนการเรียนของแต่ละปีการศึกษาต่อไป (B.Sc.HOM_59_5.3_15 ถึง B.Sc.HOM_59_5.3_21, 
B.Sc.HOM_59_5.3_25 ถึง B.Sc.HOM_59_5.3_26 และ B.Sc.HOM_59_5.3_29) 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา (B.Sc.HOM_59_5.3_29 ถึง B.Sc.HOM_59_5.3_30) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_59_5.3_1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
B.Sc.HOM_59_5.3_2 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 5 

สิงหาคม 2559 วาระแจ้งเพ่ือทราบที่ 1.1.3 เรื่องรายงานผลสถิติการ
จัดทํามคอ.3-6 ประจําปีการศึกษา 2558 
วาระพิจารณาที่ 4.1.4 เรื่องการกําหนดผู้รับผิดชอบ/ผู้สอนและจัดทํา 
มคอ.3-4 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของหลักสูตร 
วท.บ.คหกรรมศาสตร์ 
วาระพิจารณาที่ 4.1.6 เรื่องพิจารณา มคอ. 3-4 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 
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B.Sc.HOM_59_5.3_3 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2559  
วาระแจ้งเพื่อทราบที่ 1.1.15 การส่งผลการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เนต 
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
วาระแจ้งเพื่อทราบที่ 1.2.3 เรื่องพิจารณารายวิชาที่จะเปิดสอนในภาค
เรียนที่ 2/2559 
วาระแจ้งเพื่อทราบที่ 1.2.6 การจัดทํามคอ. 3 (2/2559) 

B.Sc.HOM_59_5.3_4 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 
มกราคม 2560 วาระแจ้งเพ่ือทราบที่ 1.1.3 เรื่องประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่องการสอบปลายภาคปีการศึกษา 2559 
วาระท่ี 4.1 เรื่องการพิจารณาคะแนนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนประจําภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 

B.Sc.HOM_59_5.3_5 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษท่ี 2/2560 วันที่ 
20 มกราคม 2560 
วาระท่ี 4.1.1 เรื่องการพิจารณา มคอ.5-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 

B.Sc.HOM_59_5.3_6 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 3/2560
วันที่ 18 เมษายน 2560 วาระพิจารณาท่ี 4.1 เรื่องพิจารณาเกณฑ์การ
ให้คะแนนวิชา คส 401 ฝึกงาน 2/2559 

B.Sc.HOM_59_5.3_7 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/25560 วันที่ 8 
พฤษภาคม 2560 วาระแจ้งเพื่อทราบที่ 1.1.7 การส่งผลการเรียนผ่าน
ระบบอินเทอร์เนต ภาคเรียนที่ 2/2559 

B.Sc.HOM_59_5.3_8 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษท่ี 4/2560 วันที่ 
29 พฤษภาคม 2560 วาระพิจารณาที่ 4.1.1 พิจารณาผลการเรียนใน
รายวิชาภาคเรียนที่ 2/2559 

B.Sc.HOM_59_5.3_9 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษท่ี 4/2560 วันที่ 
29 พฤษภาคม 2560 วาระพิจารณาที่ 4.1.2 เรื่องการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนประจําภาคเรียนที่  2 
ปีการศึกษา 2559 

B.Sc.HOM_59_5.3_10 ภาระงานหรือหน้าที่ (TOR) ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

B.Sc.HOM_59_5.3_11 มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 
B.Sc.HOM_59_5.3_12 มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 
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B.Sc.HOM_59_5.3_13 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระที่ 1/2560 วันที่ 20 
มกราคม 2560 วาระพิจารณาที่ 4.1 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหก
รรมศาสตร์ เรื่องการพิจารณาการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

B.Sc.HOM_59_5.3_14 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระที่ 5/2560 วันที่ 13 
มิถุนายน 2560 วาระพิจารณาที่ 4.1 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหก
รรมศาสตร์ เรื่องการพิจารณาการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

B.Sc.HOM_59_5.3_15 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 2/2560 
วันที่ 20 มกราคม 2560 วาระพิจารณาท่ี 4.1 การบริหารหลักสูตร 
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 
วาระท่ี 4.1.1 เรื่องการพิจารณา มคอ.5-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 

B.Sc.HOM_59_5.3_16 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 4/2560 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 วาระพิจารณาท่ี 4.1 การบริหารหลักสูตร 
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ เรื่องพิจารณาผลการเรียนในรายวิชาของ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ที่เปิดสอนประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 

B.Sc.HOM_59_5.3_17 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระที่ 5/2560 วันที่ 13 
มิถุนายน 2560 วาระพิจารณาที่ 4.1 การบริหารหลักสูตร วท.บ. คหก
รรมศาสตร์ เรื่องพิจารณาการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตใน
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

B.Sc.HOM_59_5.3_18 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษท่ี 6/2560 วันที่ 
20 มิถุนายน 2560 วาระพิจารณาที่ 4.1.3 การบริหารหลักสูตร วท.บ. 
คหกรรมศาสตร์ เรื่องพิจารณา มคอ.5 ประจําภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 ของหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

B.Sc.HOM_59_5.3_19 มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
B.Sc.HOM_59_5.3_20 มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
B.Sc.HOM_59_5.3_21 ผลประเมินความสําเร็จจากการทํากิจกรรมของนิสิตในรายวิชา คส 315 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
B.Sc.HOM_59_5.3_22 คะแนนการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 
B.Sc.HOM_59_5.3_23 คะแนนการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 
B.Sc.HOM_59_5.3_24 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ครั้งที่ 14/2559 วันที่ 1 

สิงหาคม 2559 วาระท่ี 4.1.1 การพิจารณามคอ.7 ปีการศึกษา 2558 
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มาปรับใช้ในปีการศึกษา 2559 
B.Sc.HOM_59_5.3_25 แผนงบประมาณของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 

2559 เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
B.Sc.HOM_59_5.3_26 แผนงบประมาณของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 

2560 เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
B.Sc.HOM_59_5.3_27 รายงานการฝึกงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 
B.Sc.HOM_59_5.3_28 ผลการเรียนของนิสิต ภาคเรียนที่ 1และ 2 ปีการศึกษา 2559 
B.Sc.HOM_59_5.3_29 มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 
B.Sc.HOM_59_5.3_30 รายงานการประชุมภาควชิาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษที่ 8/2560 วันที่ 26 

มิถุนายน 2560 วาระที่ 4.1 การพิจารณารายงานการประเมินตนเองและ
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ประจําปีการศึกษา 2559 

 

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 อาจารย์ประจําหลักสตูรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสตูร  

อาจารย์ประจําหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุม 22 ครั้งในปีการศึกษา 
2559 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงาน  

B.Sc.HOM_59_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_59_5.4_2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 

หลักสตูร มีรายละเอียดของรายวชิา ตามแบบ 
มคอ. 3 ในภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวน 23 วิชา 
และภาคเรยีนที่ 2/2559 จํานวน 25 วิชา ก่อน

B.Sc.HOM_59_5.4_3 
และ  

B.Sc.HOM_59_5.4_4 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนใน แต่ละภาคการศึกษา ให้ครบ
ทุกรายวิชา 

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา  
 

 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูร ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ในภาคเรยีนที่ 
1/2559 จํานวน 23 วิชา และมคอ.6 จํานวน 1 
วิชา และภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 25 วิชา 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 
2559 ครบทุกรายวิชา  
 

B.Sc.HOM_59_5.4_5 
และ  

B.Sc.HOM_59_5.4_6 
 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสตูร มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2559 

B.Sc.HOM_59_5.4_7 
และ  

B.Sc.HOM_59_5.4_8 
6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ

นักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

หลักสตูร ได้จัดทําการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนิสติ ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 ร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนท่ี 1 และ 
2 ปีการศึกษา 2559 ตามลําดับ โดยผ่านท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ
ภาควิชาฯ   

B.Sc.HOM_59_5.4_9 
และ  

B.Sc.HOM_59_5.4_10 
 

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

หลักสตูรมีการนําผลการประเมินจากรายงานใน 
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2558 มาปรับปรุงในปี
การศึกษา 2559 โดยให้จดัทําแผนงบประมาณ
การจัดซื้อครุภณัฑ์เพื่อปรบัปรุงการเรียนการ
สอน และแผนการติดตามและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนสิิต  

B.Sc.HOM_59_5.4_11 
B.Sc.HOM_59_5.4_12 
B.Sc.HOM_59_5.4_13 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2558 ไม่มีอจารย์ประจําหลักสูตร
ใหม่ แต่มีอาจารย์ประจําใหม ่จํานวน 1 คน 
ได้รับการปฐมนเิทศบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒและสร้างความร่วมมือในแต่ละ
มหาวิทยาลยัภายใต้การจดักิจกรรมเครือเทา
งาม 

B.Sc.HOM_59_5.4_14 
B.Sc.HOM_59_5.4_15 

9 อาจารย์ประจําหลักสตูรทุกคนได้รบั
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจําหลักสตูรทุกคน จํานวน 5 คน 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
โดยได้รับการพัฒนาฯ ปลีะ 10 ครัง้ จํานวน 1 
คน ปีละ 3 ครั้ง จํานวน 3 คน และปีละ 1 ครั้ง 

B.Sc.HOM_59_5.4_16 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

จํานวน 1 คน 
10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน

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

บุคลากรสนับสนุนฯ ทุกคน จํานวน 3 คน ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ โดยไดร้ับ
การพัฒนาฯ ปีละ 1 ครั้ง จํานวน 3 คน  

B.Sc.HOM_59_5.4_17 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี

สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ

หลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก

คะแนนเตม็ 5.00 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสตูรเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 

B.Sc.HOM_59_5.4_18 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่เฉลีย่เท่ากับ 4.08 

B.Sc.HOM_59_5.4_19 
B.Sc.HOM_59_5.4_20 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11 ข้อ  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 11 ข้อ  

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

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HOM_59_5.4_1 รายงานอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุม 22 ครั้งในปีการศึกษา 2559 เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงาน 

B.Sc.HOM_59_5.4_2 หลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์ ได้รับการรับทราบจาก สกอ. 

B.Sc.HOM_59_5.4_3 มคอ.3 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

B.Sc.HOM_59_5.4_4 มคอ.3 ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

B.Sc.HOM_59_5.4_5 มคอ.5 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

B.Sc.HOM_59_5.4_6 มคอ.5 ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

B.Sc.HOM_59_5.4_7 มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 

B.Sc.HOM_59_5.4_8 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 6/2560 
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วันที่ 20 มิถุนายน 2560 วาระพิจารณาท่ี 4.1.2 การติดตามผลการ
พัฒนาหลักสูตรตามข้อเสนอแนะใน มคอ. 7 ปีการศึกษา 2558 

B.Sc.HOM_59_5.4_9 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระที่ 1/2560 วันที่ 20 
มกราคม 2560 วาระพิจารณาที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนใน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559  

B.Sc.HOM_59_5.4_10 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษท่ี 4/2560 วันที่ 
29 พฤษภาคม 2560 วาระพิจารณาที่ 4.1.2 การบริหารหลักสูตร วท. 
บ. คหกรรมศาสตร์ เรื่องพิจารณาการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิตในรายวิชาที่เปิดสอน 2/2559 

B.Sc.HOM_59_5.4_11 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 7/2560 
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 วาระแจ้งเพ่ือทราบที่ 1.2 เรื่องผลการประเมิน
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จากนิสิตชั้นปีสุดท้าย 

B.Sc.HOM_59_5.4_12 แผนงบประมาณประจําปี งบประมาณ 2559 และ 2560 การจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 

B.Sc.HOM_59_5.4_13 รายงานการฝึกงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

B.Sc.HOM_59_5.4_14 บันทึกข้อความมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องแจ้งกําหนดการ
โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

B.Sc.HOM_59_5.4_15 โครงการพัฒนาคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม 
B.Sc.HOM_59_5.4_16 รายงานการไปประชุม อบรมของอาจารย์ 

B.Sc.HOM_59_5.4_17 รายงานการไปประชุม อบรมของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

B.Sc.HOM_59_5.4_18 ผลประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรของนิสิตชั้นปีสุดท้าย 
ปีการศึกษา 2559 

B.Sc.HOM_59_5.4_19 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  

B.Sc.HOM_59_5.4_20 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 7/2560 
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 วาระแจ้งเพ่ือทราบที่ 1.2.3 เรื่องความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ มีคุณภาพ 

3.00 ปานกลาง 



 หน้า 62 

 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
  1. หลักสูตรมีการจัดการกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
  หลักสูตรมีการจัดทําแผนงบประมาณประจําปีเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เพ่ือทดแทนและเพ่ิมเติมให้เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และมีการ
จัดตั้งงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เดิม การจัดทําแผนนั้นจะมีการจัดทําร่างแผนเพ่ือตั้งงบทั้งแบบ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (B.Sc.HOM_59_6.1_1) และงบประมาณแผ่นดิน (B.Sc.HOM_59_6.1_2) ในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์นั้น จะมีการดําเนินงาน 2 แบบ แบ่งตามงบประมาณในการจัดซื้อดังนี้ 
 1) การจัดซื้อตามเงินรายได้ ฝ่ายแผนจัดทําร่างแผนจัดตั้งเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ นําเข้าเสนอต่อที่ประชุมหลักสูตร  
หลังจากนั้นส่งเข้าเสนอในที่ประชุมของคณะ และมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดสรร  
 2) การจัดซื้อตามเงินงบประมาณแผ่นดิน ฝ่ายแผนจัดทําร่างแผนจัดตั้งเพ่ือซื้อครุภัณฑ์เสนอต่อภาควิชา และ
ส่งไปยังคณะเพ่ือให้คณะจัดสรรงบประมาณให้โดยเรียงตามลําดับในแต่ละปีงบประมาณ  
 ในการมอบหมายงานในด้านการจัดร่างแผนจัดตั้งเพื่อซื้อครุภัณฑ์นั้น จะดําเนินการผ่านที่ประชุมของภาควิชา 
โดยมีการประชุมเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของสิ่งสนับสนุน และมอบหมายให้กรรมการฝ่ายแผนและงบประมาณของ
ภาควิชาเป็นผู้ดําเนินงานประสานงานภายในภาควิชาและจัดทําร่างคําของบประมาณประจําปี สําหรับการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ การปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู้  รวมถึงมีการจัดทํา TOR ของครุภัณฑ์
ที่จะจัดซื้อ (B.Sc.HOM_59_6.1_3)    
 ในปีการศึกษา 2559 ภาควิชาได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 โดยมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ร้อยละ 40.71 ของเงินที่หลักสูตรได้รับการจัดสรร สําหรับการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ นอกจากนั้นยังมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ร้อยละ 5.6 ของเงินที่หลักสูตรได้รับการจัดสรร เพ่ือเป็น
ทุนสําหรับนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (B.Sc.HOM_59_6.1_4) เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
ในรายวิชาต่างๆ นอกจากนั้น ภาควิชายังมีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
และนําเสนอที่ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงหรือให้ข้อเสนอแนะ หากภาควิชาไม่สามารถดําเนินการได้ใน
ประเด็นใดจะประสานงานต่อไปยังคณะวิทยาศาสตร์ และติดตามผลการดําเนินการ  
 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ภาควิชามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ภาควิชามีการสํารวจครุภัณฑ์เพ่ือประเมินความเพียงพอและสํารวจสภาพครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้
พร้อมใช้งาน นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(B.Sc.HOM_59_6.1_5) 
 ภาควิชามีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด 1,946.80 ตารางเมตร ซึ่งอยู่ในอาคาร 15 และอาคาร 19 แบ่งเป็นพ้ืนที่ใช้
สอย ส่วนกลาง ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ (B.Sc.HOM_59_6.1_6) ซึ่งในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา คณะ
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เทคโนโลยีและนวัติกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ขอใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของภาควิชาคหกรรมศาสตร์เพ่ือดําเนินการเรียน
การสอนหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  
 ในปีการศึกษา 2559 ภาควิชาได้ใช้สถานที่ในการเรียนการสอนทั้งภายในอาคาร 15 จํานวน 4 ห้อง ได้แก่
ห้องปฏิบัติการอาหาร ห้องปฏิบัติการโภชนาการ และห้องปฏิบัติการถักทอ  และอาคาร 19 จํานวน 12 ห้อง ได้แก่ 
ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ/ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการครอบครัวและมนุษย์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการอาหาร ห้องปฏิบัติการชีวเคมีทางโภชนาการ ห้องปฏิบัติการถักทอ ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสิ่ง
ทอ ห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งทอ ห้องปฏิบัติการย้อมผ้า ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ และ ห้องปฏิบัติการตัดเย็บอุตสาหกรรม  
 ในห้องบรรยายจะมีเครื่อง LCD โปรเจคเตอร์ และคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนในการเรียนการสอน รวมทั้งมี
จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แบบ Wi-Fi สําหรับการเรียนการสอน นอกจากนั้น ภาควิชาได้มีการจัดซื้อ เก้าอ้ี อุปกรณ์การ
เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน และขยายห้องเรียนไปยังอาคาร 15 เพ่ิมข้ึนในบางรายวิชาเพ่ือรองรับกับจํานวนนิสิตที่เพ่ิมข้ึน  
 ภาควิชามีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตได้สืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลที่สําคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ใน
รายวิชา คส 402 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ ได้ให้นิสิตได้ไปอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลของห้องสมุดออนไลน์ ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เช่น Science Direct, SciFinder และ e-Journal (B.Sc.HOM_59_6.1_7) รวมถึงได้
มีการแจ้งกลับไปยังมหาวิทยาลัยเมื่อมีการสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการของ เอกสาร ตํารา และฐานข้อมูลที่
จําเป็นจากอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกปี (B.Sc.HOM_59_6.1_8)  
 ภาควิชา ยังได้จัดส่วนการเรียนรู้และสืบค้นเล่มรายงานปัญหาพิเศษของภาควิชา รายงานการฝึกงาน และ
โปสเตอร์ต่างๆ เพื่อให้นิสิตได้ยืมและศึกษา (B.Sc.HOM_59_6.1_9) 
 และเนื่องจากปีการศึกษา 2559 ภาควิชาได้จัดทําโครงการส่งเสริมให้นิสิตเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพที่ดี ปี
การศึกษา 2559 ซึ่งผลการประเมินโครงการพบว่า นิสิตต้องการให้มีการออกกําลังกายแบบอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นและต้องการ
ให้จัดกิจกรรมในปีถัดไป (B.Sc.HOM_59_6.1_10) และภาควิชายังได้จัดสถานที่เพ่ือให้ให้นิสิตนั่งทํากิจกรรมด้วยกันที่
โถงกิจกรรม ชั้น 15 ของตึก 19 (B.Sc.HOM_59_6.1_11) 

 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ภาควิชามีระบบร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุน โดยมีช่องทางให้นิสิต 
 1. นิสิตสามารถประเมิน ผ่าน ปค. 004 โดยเป็นการประเมินในแต่ละรายวิชาว่ามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 2. แบบสอบถามที่ภาควิชาได้จัดทําและแจกให้นิสิตเป็นผู้ประเมิน 
 3. การประเมินความพึงพอใจโดยการร้องเรียนของนิสิต/อาจารย์ด้วยลายลักษณ์อักษร/วาจา 
 เมื่อมีนิสิตร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาควิชาจะนําประเด็นที่นิสิตร้องเรียน เข้าที่ประชุม
ภาควิชา อาจารย์ประจําหลักสูตรจะร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา ในปีการศึกษา 2559 มีการ
ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอน พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิต เท่ากับ 3.52 (B.Sc.HOM_59_6.1_12) แต่ไม่มีข้อร้องเรียนโดยตรงจากนิสิตมายังภาควิชาฯอย่างเป็น
ทางการ อย่างไรก็ตามนิสิตได้ให้ข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการ
จัดการเรียนการสอน และ ทางภาควิชาได้ทําการนําผลการประเมินไปปรับปรุงหรือติดตามผลการจัดการข้อร้องเรียน
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ตามข้อร้องเรียน หลังจากนั้นอาจารย์ประจําหลักสูตรจะทําการชี้แจงแก่นิสิตที่ทําการร้องเรียน เพ่ือให้นิสิตรับทราบถึง
การแก้ปัญหาของภาควิชา และให้นิสิตประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน (B.Sc.HOM_59_6.1_13)    
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HOM_59_6.1_1 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 20 มิถุนายน 2559 

วาระแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1 การจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560   

B.Sc.HOM_59_6.1_2 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 18 ตุลาคม 2559 
วาระแจ้งเพื่อทราบ 1.1.19 เรือ่งแจ้งจากฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

B.Sc.HOM_59_6.1_3 คําสั่งแต่งตั้งกรรมการกําหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)  
ตัวอย่าง TOR ของครุภัณฑ์ 
คําสั่งแต่งตั้งกรรมการดําเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 

B.Sc.HOM_59_6.1_4 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 18 ตุลาคม 2559 
วาระแจ้งเพื่อทราบ 1.2.2 เรื่องแจ้งจากภาควิชา 

B.Sc.HOM_59_6.1_5 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
B.Sc.HOM_59_6.1_6 รายละเอียดพ้ืนที่ใช้สอยของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
B.Sc.HOM_59_6.1_7 มคอ. 3 รายวิชา คส 402 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 
B.Sc.HOM_59_6.1_8 รายชื่อวารสารที่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ตอบกลับไปยังสํานักหอสมุดกลางเพ่ือ

พิจารณาจัดซื้อ 
B.Sc.HOM_59_6.1_9 หลักฐานการยืมของนิสิต 
B.Sc.HOM_59_6.1_10 รายงานสรุปโครงการส่งเสริมให้นิสิตเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพที่ดี ปีการศึกษา 2559 
B.Sc.HOM_59_6.1_11   ภาพโถงกิจกรรมชั้น 15 
B.Sc.HOM_59_6.1_12 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 23 

มิถุนายน 2560 วาระเพ่ือพิจารณา 4.6 พิจารณาการจัดการข้อร้องเรียนนิสิต วท.บ. 
คหกรรมศาสตร์    

B.Sc.HOM_59_6.1_13 รายงานการประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 23 
มิถุนายน 2560 วาระเพ่ือพิจารณา 4.6 พิจารณาการจัดการข้อร้องเรียนนิสิต วท.บ. 
คหกรรมศาสตร์    
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หมวดที่ 5  
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ส าเร็จ 
แผนปรับปรุง
หลักสูตร  

30 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

อยู่ในระหว่างดําเนินการ 

แผนงบประมาณเพ่ือ
จัดหาอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

31 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

ในปีการศึกษา 2559 มีการจัดซื้อครุภัณฑ์
เพ่ือการเรียนการสอน จํานวน 17 รายการ  

แผนการติดตามผล
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิต 

31 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

ในปีการศึกษา 2559 นิสิตกลุ่มการกําหนด
อาหารและโภชนบําบัดและกลุ่มอาหารและ
โภชนาการ ไดศ้ึกษาดูงานเพ่ิมเติมที่
โรงพยาบาลเทพธารินทร์, เข้าร่วมโครงการ
โภชนสัมพันธ์ครั้งที่ 5 และนิสิตกลุ่มสิ่งทอ
และเครื่องนุ่มห่มได้ศึกษาดูงานที่บริษัทยู
เนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน)  

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถ้ามี)      

 ไม่มี 

 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน

และการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)       

 ไม่มี 

 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2560 

แผนปฏิบัติการ 
วันที่คาดว่าจะ

สิ้นสุดแผน 
ผู้รับผิดชอบ 

แผนปรับปรุงหลักสูตร  30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
แผนงบประมาณเพ่ือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน 31 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพ ได้เสนอประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุงดังนี้ 

 1. หลักสูตรควรติดตาม เร่งรัดคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน สําหรับการดําเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและไม่เกิดผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิต 

 2.เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางด้านอัตรากําลังและคุณสมบัติเพ่ือรองรับหลักสูตรใหม่ที่จะเกิดข้ึน 

 

 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 จากข้อเสนอประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุงของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความเห็นดังนี้ 

 1. ภาควิชายังมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการไม่เพียงพอ 

 2. ครุภัณฑ์การเรียนการสอนที่ชํารุดหากสามารถซ่อมแซม ภาควิชาได้ดําเนินการซ่อมแซม ส่วนครุภัณฑ์

พ้ืนฐานที่ยังขาดแคลน ภาควิชาได้ดําเนินการจัดทําแผนครุภัณฑ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือจัดซื้อต่อไป 

 

3. การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

 จากข้อเสนอประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุงของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้นําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

ดังนี้ 

 1. ภาควิชาได้จัดทําและติดตามแผนอัตรากําลังเพ่ือรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่ ที่จะเปิดในปีการศึกษา 

2561 

 2. ภาควิชาได้จัดทําแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ท้ังระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งจัดลําดับความสําคัญของ

ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่ 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 

ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดมีาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 3.27 ระดับดี 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 2.67 ระดับปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.48 ระดับดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.25 ระดับดี 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ระดับปานกลาง 1 ตัวบ่งชี้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก

องค์ประกอบ 
3.15 ระดับดี 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 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 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 ดี 

6 1 - 
3.00 
(6.1) - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 
3.15 

ดี คะแนนเฉลีย่ 2.92 3.50 3.27 

ผลการประเมิน ปานกลาง ดี ดี ดี 

 
 

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

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาได้ 

2. อาจารย์ประจําหลักสูตร มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
3. หลักสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) มีอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
แนวทางเสริม 
1. นําข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า มาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งและ

เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานที่หลากหลายเพิ่มมากข้ึน 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรผลิตงานวิจัยและเผยแพร่เพิ่มขึ้น  
จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) ยังมีตําแหน่งทางวิชาการน้อย 
2. ปริมาณของครุภัณฑ์ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรผลิตผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย เพ่ือนําไปสู่การขอเลื่อนตําแหน่งทาง

วิชาการท่ีสูงขึ้น 
2. จัดหาครุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยให้สอดคล้องกับแผนที่ได้ตั้งไว้ 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดําเนินการจริง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี () 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจําหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 

 

หมายเหตุ:  ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 1: อ. ดร.ชาติรส  การะเวก      

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 2: ผศ. ดร.วลัยกร  นิตยพัฒน์       

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 3: อ. ดร.พรเพ็ญ  มรกตจินดา                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 4: อ. ดร.รสพร  เจียมจริยธรรม                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 5: ผศ. ดร.สิริมนต์  ชายเกตุ                                                                   

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 

เห็นชอบโดย: ผศ. ดร.สิริมนต ์ ชายเกตุ (หัวหน้าภาควิชา) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
 

เห็นชอบโดย: ผศ. ดร. ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ (คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จํานวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชาและการ

กระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวน
นิสิตที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

BI101 1/2559 - - 3 11 18 19 10 4 - - - - - - - 65 61 
BI191 1/2559 1 7 26 14 11 3 - 2 - - - - - - - 64 62 
BI453 1/2559 8 6 4 2 - - - - - - - - - - - 20 20 
CH100 1/2559 1 2 2 3 30 10 12 5 - - - - - - - 65 60 
CH190 1/2559 2 5 17 30 7 1 - 2 - - - - - - - 64 62 
CH221 1/2559 1 - 2 3 7 14 33 1 - - - - - - 1 62 60 
CH241 1/2559 2 7 10 7 13 8 9 - - - - - - - 1 57 56 
CH292 1/2559 - 3 6 15 21 15 2 - - - - - - - - 62 62 
CH296 1/2559 5 4 16 10 8 6 3 - - - - - - - - 52 52 
HS101 1/2559 25 27 9 1 - - - - - - - - - - - 62 62 
HS221 1/2559 6 10 12 9 4 6 9 - - - - - - - - 56 56 
HS231 1/2559 2 2 - 1 1 - - - - - - - - - - 6 6 
HS232 1/2559 15 2 - - - - - - - - - - - - - 17 17 
HS261 1/2559 21 24 12 4 1 - - - - - - - - - - 62 62 
HS311 1/2559 23 - 1 - - - - - - - - - - - - 24 24 
HS313 1/2559 10 4 3 7 - - - - - - - - - - - 24 24 
HS321 1/2559 - 3 11 6 5 3 - - - - - - - - - 28 28 
HS322 1/2559 10 17 10 5 7 1 2 - - - - - - - - 52 52 
HS331 1/2559 4 2 4 2 2 3 - - - - - - - - - 17 17 
HS334 1/2559 15 1 1 - - - - - - - - - - - - 17 17 
HS337 1/2559 3 5 2 3 2 2 - - - - - - - - - 17 17 
HS344 1/2559 13 3 1 - - - - - - - - - - - - 17 17 
HS401 1/2559 50 1 - - - - - - - - - - - - - 51 51 
HS403 1/2559 - - - - - - - - - 52 - - - - - 52 52 
HS412 1/2559 12 15 4 2 3 - - - - - - - - - - 36 36 
HS413 1/2559 10 6 - - - - - - - - - - - - - 16 16 
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รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวน
นิสิตที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

HS423 1/2559 26 5 3 2 - - - - - - - - - - - 36 36 
HS425 1/2559 8 7 9 3 1 - - - - - - - - - - 28 28 
HS431 1/2559 16 - - - - - - - - - - - - - - 16 16 
HS432 1/2559 16 - - - - - - - - - - - - - - 16 16 
HS436 1/2559 14 2 - - - - - - - - - - - - - 16 16 
HS441 1/2559 4 4 4 4 - - - - - - - - - - - 16 16 
HS443 1/2559 7 - - - - - - - - - - - - - - 7 7 
MA115 1/2559 - 1 - 4 9 10 41 19 - - - - - - 5 89 65 
PY100 1/2559 - - 4 6 24 21 4 - - - - - - - 3 62 59 
PY180 1/2559 7 21 15 12 3 3 1 - - - - - - - - 62 62 
SCI301 1/2559 10 18 21 10 6 3 1 - - - - - - - - 69 69 
SCI302 1/2559 39 9 1 2 - - - - - - - - - - - 51 51 
SWU121 1/2559 1 7 30 21 1 1 - 3 - - - - - - - 64 61 
SWU141 1/2559 8 13 25 13 2 - - 2 - - - - - - - 63 61 
SWU151 1/2559 7 37 16 1 - - - 2 - - - - - - - 63 61 
SWU252 1/2559 7 26 17 11 1 - - - - - - - - - - 62 62 
SWU353 1/2559 8 45 13 3 - - - - - - - - - - - 69 69 
SWU366 1/2559 - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 
BI102 2/2559 - - 2 3 11 11 18 18 - - - - - - - 63 45 
BI271 2/2559 2 7 15 9 11 9 3 - - - - - - - - 56 56 
BI352 2/2559 - 1 8 12 25 6 4 - - - - - - - - 56 56 
CH101 2/2559 1 1 1 4 15 28 13 3 - - - - - - - 66 63 
CH191 2/2559 4 8 16 21 9 1 1 - - - - - - - - 60 60 
CH221 2/2559 - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 3 2 
HS201 2/2559 43 16 3 - - - - - - - - - - - - 62 62 
HS211 2/2559 7 - 2 1 - - - - - - - - - - - 10 10 
HS222 2/2559 11 9 11 4 7 4 - - - - - - - - - 46 46 
HS241 2/2559 6 - - - - - - - - - - - - - - 6 6 
HS301 2/2559 64 5 1 - - - - - - - - - - - - 70 70 
HS312 2/2559 7 9 15 10 6 5 - - 1 - - - - - - 53 53 
HS314 2/2559 10 14 13 7 9 - - - - - - - - - - 53 53 
HS315 2/2559 13 4 6 2 - - - - - - - - - - - 25 25 
HS323 2/2559 - 2 4 4 7 11 - - - - - - - - - 28 28 
HS332 2/2559 1 1 1 2 1 - - - - - - - - - - 6 6 
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รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวน
นิสิตที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

HS333 2/2559 3 1 - - 2 - - - - - - - - - - 6 6 
HS335 2/2559 11 1 4 1 - - - - - - - - - - - 17 17 
HS336 2/2559 9 3 4 - - - - - - - - - - - - 16 16 
HS341 2/2559 14 2 1 - 1 - - - - - - - - - - 18 18 
HS342 2/2559 4 7 2 3 1 - - - - - - - - - - 17 17 
HS361 2/2559 51 - - - - - - - 19 - - - - - - 70 70 
HS402 2/2559 70 - - - - - - - - - - - - - - 70 70 
HS403 2/2559 43 7 2 - - - - - - - - - - - - 52 52 
HS411 2/2559 19 6 - - - - - - - - - - - - - 25 25 
HS421 2/2559 12 4 3 1 - - - - - - - - - - - 20 20 
HS422 2/2559 8 3 - 2 3 - - - - - - - - - - 16 16 
HS426 2/2559 18 8 2 - - - - - - - - - - - 2 30 28 
HS433 2/2559 11 3 2 - - - - - - - - - - - - 16 16 
HS434 2/2559 11 4 1 - - - - - - - - - - - - 16 16 
HS445 2/2559 9 6 1 - - - - - - - - - - - - 16 16 
MA116 2/2559 1 2 3 11 14 11 7 11 - - - - - - 11 71 49 
ST243 2/2559 13 14 16 10 5 4 - - - - - - - - - 62 62 
SWU111 2/2559 2 26 26 3 - - - 2 - - - - - - - 59 57 
SWU122 2/2559 2 2 6 17 21 6 4 1 - - - - - - - 59 58 
SWU145 2/2559 20 27 9 2 - - - - 2 - - - - - - 60 60 
SWU251 2/2559 7 37 17 1 - - - - - - - - - - - 62 62 
SWU371 2/2559 9 23 21 12 4 - 1 - - - - - - - - 70 70 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
รายงานนิสิตที่ได้ E ในหมวดรายวิชาแกน (กลุ่มวิชาวิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน และวิชาแกนเฉพาะ
สาขา) 

รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

BI 101 1/2559 นิสิตได้ E 4 คน   ผลการเรียนของ
นิสิ ตที่ มี ผลการ
เ รี ย น  E ใ น
ร า ย วิ ช า ที่ ไ ด้
ลงทะเบียนไว้ใน

นิสิตชั้นปีที่ 1 บางคน 
มี พ้ื น ฐ านทางด้ า น
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
คณิตศาสตร์ค่อนข้าง
อ่อนและอยู่ ในช่วง

1. นิสิตรุ่น พ่ีจัดติวให้
นิสิตที่ติด E ถ้านิสิต
มีความต้องการ 

2. สนับสนุนให้นิสิตเข้า
ร่วมโครงการเตรียม

BI 191 1/2559 นิสิตได้ E 2 คน   
CH 100 1/2559 นิสิตได้ E 5 คน   
CH 190 1/2559 นิสิตได้ E 2 คน   
CH 221 1/2559 นิสิตได้ E 1 คน   
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รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

MA 115 1/2559 นิสิตได้ E 19 คน   แ ต่ ล ะ ภ า ค
การศึกษา 
 

ปรั บ ตั ว กั บ วิ ธี ก า ร
เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น
ระบบมหาวิทยาลัยซึ่ง
อาจมีความแตกต่าง
จากระบบการเรียน
การสอนในโรงเรียน
มัธยม 

คว า ม พร้ อ ม ก่ อ น
สอบ 

 
SWU 121 1/2559 นิสิตได้ E 3 คน   
SWU 141 1/2559 นิสิตได้ E 2 คน   
SWU 151 1/2559 นิสิตได้ E 2 คน   
BI 102 2/2559 นิสิตได้ E 18 คน   
CH 101 2/2559 นิสิตได้ E 3 คน   
MA 116 2/2559 นิสิตได้ E 11 คน   
SWU 111 2/2559 นิสิตได้ E 2 คน   
SWU 122 2/2559 นิสิตได้ E 1 คน   
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
 ไม่มี  
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
 ทุกรายวิชามีการสอนเนื้อหาครบถ้วน 



 หน้า 76 

คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 มีการประเมินคุณภาพการสอน 
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
  การประเมินคุณภาพการสอนทาง online โดยแบบ ปค. 003 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก โดยนิสิต

ประเมินความพึงพอใจในการสอนของคณาจารย์ ได้คะแนนเฉลี่ย มากกว่า 3.51 ทุกรายวิชา 

 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรม จริยธรรม การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควร
สอดแทรกในวิชาให้เห็นถึงผลกระทบ
จ า ก ก า ร ทํ า ผิ ด คุ ณ ธ ร ร ม โ ด ย
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและให้มีการ
แสดงความเห็นกลุ่มย่อย ควรมีการ
สอดแทรกเนื้อหาและปลูกฝังด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบ ความเคารพ
สิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 

- ค ว ร มี ก า ร เ ชิ ญ วิ ท ย าก ร จ า ก
ภายนอก ที่ได้มีประสบการณ์ในการ
ได้ รั บ ผ ล ก ร ะทบ จ า ก กา ร ข า ด
จริยธรรมในวิชาชีพมาให้ความรู้  
- ควรมีการสอดแทรกเนื้อหาและ
ปลูกฝั งด้ านความซื่ อสัตย์สุ จริ ต 
ค ว า ม มี ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย  ค ว า ม
รับผิดชอบ ความเคารพสิทธิและ
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

 
ความรู้ ควรมีการทดสอบความรู้เป็นระยะ

ไม่ใช่เพียงการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค และเพ่ิมการทดสอบแบบ
อ่ืน เช่น จากการฝึกทํางานเป็นกลุ่มที่
มอบหมาย การนําเสนอผลงาน 

ควรจัดให้มีข้อกําหนดในการวัดผล
ความรู้นอกเหนือจากการสอบที่
หลากหลาย ในทุกวิชา การจัดการ
เรียนการสอนควรให้มีความหลาย
หลายและทันสมัยมากขึ้น เช่น การ
ฝึกปฏิบัติ การทําแบบฝึกหัด 

ทักษะทางปัญญา ควรมีการให้นิสิต ศึกษาบางหัวข้อ
วิชาเรียน และมาสอนเพ่ือนๆ ในห้อง 
การทํากรณีศึกษา (case study) 

ควรเตรียมแผนฝึกให้นิสิตได้ค้นคว้า
ด้วยตนเองมากขึ้น พร้อมนําเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ควรมีการสลับตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ควรมีการวางแผนให้นิสิตส่งรายชื่อ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

และความรับผิดชอบ ในการนําเสนองาน เพ่ือความเท่า
เทียมในความรับผิดชอบในงาน 
ส่งเสริมการทํางานเป็นกลุ่มที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์  

ที่มีการสลับตําแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม 
และรายงานผลการประชุมทํางาน
กลุ่มอย่างสม่ําเสมอ  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ควรเพ่ิมโจทย์ที่มีการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขมากขึ้น ให้มีการทํางานเชิง
การวิจัย  และใช้การส่ งงานผ่ าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมการ
มอบหมายงานในการสืบค้น จัดการ 
และนําเสนอข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ควรหาโจทย์และการวิจัยที่มีการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขเตรียมไว้สําหรับ
การสอนครั้งต่อไป 
เตรียมหาหัวข้องานที่จะให้นิสิต
สืบค้น 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จํานวนบัณฑติที่สําเร็จการศึกษา 51 คน   
2 จํานวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 11 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ 4.08 คะแนน   
4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 44.87 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จํานวนบัณฑติที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 23 คน   
6 จํานวนบัณฑติที่ตอบแบบสํารวจทัง้หมด  48 คน   
7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 44.87 ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเตม็ 5 
2.45 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันนําเสนอสภาอนุมตัิ
ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
15 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

16 จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

19 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ   น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน  ช้ิน   
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   
24 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ช้ิน   
25 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00)  ช้ิน   
26 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์  น้ําหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์  น้ําหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวจิัยฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนมุัติวารสารเหล่านีต้ามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)      
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น

ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)   ช้ิน   
36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   
42 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
43 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน / นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   
44 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ําหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
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46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก  5 คน   
47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด  5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 100.00 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเตม็ 

5 คะแนน 
 5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการ  2 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  40.00 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการ คะแนนเตม็ 

5 คะแนน 
3.33 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 - ช้ิน   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 - ช้ิน   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

 - ช้ิน   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

 - ช้ิน   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่น
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 - ช้ิน   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 - ช้ิน   

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
59 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
2 ช้ิน   

60 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

 - ช้ิน   

62 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

 - ช้ิน   

63 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

 - ช้ิน   
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64 จํานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

 1 ช้ิน   

65 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

 - ช้ิน   

66 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 4 ช้ิน   

67 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 - ช้ิน   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  - ช้ิน   
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  - ช้ิน   
70 จํานวนผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (1.00)  - ช้ิน   
71 จํานวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

(1.00) 
 - ช้ิน   

72 จํานวนตําราทีผ่่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  - ช้ิน   
73 จํานวนหนังสือที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  - ช้ิน   
74 จํานวนตําราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหนง่ทาง

วิชาการแต่ไมไ่ด้นาํมาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
 - ช้ิน   

75 จํานวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้นาํมาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 - ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ 6.0 น้ําหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 - ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  - ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)  - ช้ิน   
80 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  - ช้ิน   
81 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00)  - ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์  -  น้ําหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์  -  น้ําหนัก   
 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
  ช้ิน   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   คน   
86 จํานวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร   ช้ิน/คน   
87 คะแนนเฉลีย่ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.34 คะแนน  
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