
  การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 วันที่รายงาน 7 กรกฎาคม 2565 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร  
 

     1.1 ความเป็นมาของหลักสูตร  
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง  พ .ศ .2563)              
เป็นหลักสูตรปรับปรุง เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2557 รวมถึงสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  คือ  “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น”  โดยมุ่งเน้นให้เป็นไปตามพันธกิจทั้ง  6  ข้อ  ได้แก่ 

1.  จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  
2.  วิจัยและบริการวิชาการท้องถิน่และภูมิภาค 
3.  ให้บริการวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
4.  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  5.  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6.  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) มุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านคหกรรมศาสตร์ บนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรม           
ต่อวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การพัฒนาสังคมทั้งทางด้านสุขภาพ 
และการด ารงชีวิต ให้เป็นไปตามความต้องการของการตลาดแรงงาน โดยหลักสูตร มีความพร้อมด้าน
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน  และปัจจัยเกื้อหนุนอ่ืน ๆ  เช่น  ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร  ด้านงาน
ประดิษฐ์ และงานผ้า อีกทั้งยังฝึกปฏิบัติงานด้านคหกรรมศาสตร์ในงานกิจกรรมต่าง ๆ  ของคณะ และ
มหาวิทยาลัยนอกจากนีย้ังมีส่วนช่วยในการบริการวิชาการให้กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน  
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รหัสหลักสูตร 25491721109534 
     อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 หมายเหตุ 

1. อ.สิรภัทร สิรบรรสพ 1. อ.สิรภัทร สิรบรรสพ 1. อ.สิรภัทร สิรบรรสพ 1. ผศ.สิรภัทร สิรบรรสพ ในปีการศึกษา 2561 ได้
มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ใน สมอ.08 โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  วันที่  22 
มีนาคม 2561 ส าหรับ
ในปีการศึกษา 2562
แ ล ะ  2 5 6 3  มี ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร บั น ทึ ก
ข้ อ ค ว า ม เ พื่ อ ข อ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเมื่อวันที่ 
6  พฤษภาคม  2564 
และได้มีค าสั่งการแก้ไข
ปรับปรุ งเมื่อวันที่  17 
พฤษภาคม 2564 ซึ่ ง
ผ่านความเห็นชอบจาก
ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย     
ราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 
22 กรกฎาคม 2564 

2. ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 2. ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 2. ผศ.พิมพก์ัลยา ฤทธิเ์พ็ญ 2. ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 

3. อ.ณรัช พรนิธิบุญ 3. อ.ทศพร โพธิ์เนียม 3. อ.ทศพร โพธ์เนียม 3. อ.ทศพร โพธ์เนียม 
4. อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ ์ 4. อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ ์ 4. อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ ์ 4. อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ ์
5. อ.วรรณวิภา โคกครฑุ 5. อ.วรรณวิภา โคกครฑุ 5. อ.รังสิตา จันทร์หอม 5. อ.รังสิตา จันทร์หอม 

 
อาจารย์ผู้สอน  (อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร) ปีการศึกษา 2564 
1. ผศ.พิมพ์กัลยา  ฤทธิ์เพ็ญ 
2. ผศ.สิรภัทร  สิริบรรสพ 
3. อ.นารีรัตน์  บุญลักษณ์   
4. อ.ทศพร โพธิ์เนียม 
5. อ.รงัสิตา จันทร์หอม 
 

สถานที่จัดการเรียนการสอน   สอนออนไลน์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) 
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เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีจ านวนของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีจ านวนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 
           2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 
           3. อาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์   

4. อาจารย์ทศพร โพธิ์เนียม 
          5. อาจารย์รังสิตา จันทร์หอม 
 

เกณฑ์การประเมนิข้อที่ 2 คณุสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาโท จ านวน 5 คน ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  
 

ในจ านวนนี้มีอาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดบั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน ด้านอาหาร
และโภชนาการ 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ซึ่งมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2564 ดังตารางที่ 1.1  



4 

 

ตารางท่ี 1.1 แสดงรายชือ่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ปีปฏิทิน 2560-2564) 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิและสถาบันการศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ป ี

1 ผศ.สิรภัทร สิริบรรสพ วท.ม.(โภชนศาสตร์ศึกษา) , 2548 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ค.บ.(คหกรรม) , 2542  
สถาบันราชภฏัเชียงใหม ่

อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) สิรภัทร สิริบรรสพ  พิมพ์กัลยา ฤทธิ์ เพ็ญ           
นารีรัตน์  บุญลักษณ์ วรรณวิภา โคกครุฑ และ    
ณรัช พรนิธิบุญ (2561) การพฒันาการแปรรูปข้าว
ในจังหวัดนครสวรรค์เป็นอาหารว่างเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางผลิตภัณฑ์ . การประชุมวิชาการระดับชาติ     
“ราชภัฎกรุงเก่า” ประจ าปี  พ.ศ. 2561 : วิจัย 
นวัตกรรมสู่ การไปใช้ประโยชน์ . น. 355-360 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สิรภัทร สิริบรรสพ พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 
นารีรัตน์ บุญลักษณ์ วรรณวิภา โคกครุฑ และ 
ณรัช พรนิธิบุญ (2560) การพัฒนาการแปรรูป
ข้าวในจังหวัดนครสวรรค์เป็นอาหารว่างเพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางผลิตภัณฑ์.  
สิรภัทร สิริบรรสพ พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ           
นารีรัตน์ บุญลักษณ์ วรรณวิภา โคกครุฑ และ    
ณรัช พรนิธิบุญ (2561) การพัฒนาสินค้าของที่
ระลึกจากอัตลักษณ์ผ้าทอท้องถิ่น 
สิ ร ภั ท ร  สิ ริ บ ร ร ส พ  ท ศ พ ร  โ พ ธิ์ เ นี ย ม            
รังสิตา จันทร์หอม (2563) การวิจัยพัฒนา
เมนูอาหารในภาวะที่มีการระบาดของโควิด-19 
เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 

2 ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ วท.ม.(โภชนศาสตร์ศึกษา),2554 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
ศษ.บ.(คหกรรม) ,2550 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) สิรภัทร สิริบรรสพ พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ  นารีรัตน์ 
บุญลักษณ์ วรรณวิภา โคกครุฑ และ  ณรัช พรนิธิบุญ 
(2561) การพัฒนาการแปรรูปข้าวในจังหวัด
นครสวรรค์ เป็นอาหารว่างเพื่อเพิ่มมูลค่ าทาง
ผลิตภัณฑ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฎ
กรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2561 : วิจัย นวัตกรรมสู่การ
ไปใช้ประโยชน์. น. 355-360 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

สิรภัทร สิริบรรสพ พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 
นารีรัตน์ บุญลักษณ์ วรรณวิภา โคกครุฑ และ 
ณรัช พรนิธิบุญ (2560) การพัฒนาการแปรรูป
ข้าวในจังหวัดนครสวรรค์เป็นอาหารว่างเพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางผลิตภัณฑ์.  
สิ รภัทร สิ ริบรรสพ พิมพ์กั ลยา  ฤทธิ์ เพ็ญ           
นารีรัตน์ บุญลักษณ์ วรรณวิภา โคกครุฑ และ    
ณรัช พรนิธิบุญ (2561) การพัฒนาสินค้าของที่
ระลึกจากอัตลักษณ์ผ้าทอท้องถิ่น 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิและสถาบันการศึกษาที่ส าเร็จ สถานภาพ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ป ี
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การศึกษา 
3 อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ ์ วท.ม.(โภชนศาสตร์ศึกษา),2546 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศศ.บ.(คหกรรม) ,2544 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย์ (พนกังานมหาวิทยาลัย) สิ ร ภั ท ร  สิ ริ บ ร ร สพ  พิ ม พ์ กั ล ย า  ฤ ท ธิ์ เ พ็ ญ              
นารีรัตน์ บุญลักษณ์ วรรณวิภา โคกครุฑ และ  ณรัช 
พรนิธิบุญ (2561) การพัฒนาการแปรรูปข้าวใน
จังหวัดนครสวรรค์เป็นอาหารว่างเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
ผลิตภัณฑ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฎ
กรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2561 : วิจัย นวัตกรรมสู่การ
ไปใช้ประโยชน์. น. 355-360 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
รังสิตา จันทร์หอม ทศพร โพธิ์เนียม  และ นารีรัตน์ 
บุญลักษณ ์ (2564) โจ๊กข้าวกล้อง กข43 กึ่ง
ส าเร็จรูปผสมเห็ดรวม. การประชุมวิชาการระดับชาติ
นนทรอีีสาน ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยนื” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

สิ รภัทร สิ ริบรรสพ พิมพ์กั ลยา  ฤทธิ์ เพ็ญ       
นารีรัตน์ บุญลักษณ์ วรรณวิภา โคกครุฑ และ 
ณรัช พรนิธิบุญ (2560) การพัฒนาการแปรรูป
ข้าวในจังหวัดนครสวรรค์เป็นอาหารว่างเพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางผลิตภัณฑ์.  
สิ รภัทร สิ ริ บรรสพ พิมพ์กั ลยา  ฤทธิ์ เพ็ญ           
นารีรัตน์ บุญลักษณ์ วรรณวิภา โคกครุฑ และ    
ณรัช พรนิธิบุญ (2561) การพัฒนาสินค้าของที่
ระลึกจากอัตลักษณ์ผ้าทอท้องถิ่น 

4 อ.ทศพร โพธิ์เนียม คศ.ม. (เทคโนโลยีคหกรรศาสตร์),2560 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป),2554 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ทศพร โพธิ์เนียม และ รังสิตา จันทร์หอม (2563) 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอม. การ
ประชุม 
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบันครั้งที่ 8 น.345-352 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลอลงกรณ์ 
รังสิตา จันทร์หอม ทศพร โพธิ์เนียม  และ นารีรัตน์ 
บุญลักษณ์  (2564) โจ๊กข้าวกล้อง กข43 กึ่ง
ส าเร็จรูปผสมเห็ดรวม. การประชุมวิชาการระดับชาติ
นนทรอีีสาน ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

สิ ร ภั ท ร  สิ ริ บ ร ร ส พ  ท ศ พ ร  โ พ ธิ์ เ นี ย ม            
รังสิตา จันทร์หอม (2563) การวิจัยพัฒนา
เมนูอาหารในภาวะที่มีการระบาดของโควิด-19 
เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิและสถาบันการศกึษาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ป ี

5 อ.รังสิตา จันทร์หอม วท.ม. (คหกรรมศาสตร์),2562 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ),2557 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

อาจารย์ (พนกังานมหาวิทยาลัย) ทศพร โพธิ์เนียม และ รังสิตา จันทร์หอม (2563) 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอม. การ
ประชุม 
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบันครั้งที่ 8 น.345-352 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลอลงกรณ ์
รังสิตา จันทร์หอม ทศพร โพธิ์เนียม  และ นารีรัตน์ 
บุญลักษณ์  (2564) โจ๊กข้าวกล้อง กข43 กึ่ง
ส าเร็จรูปผสมเห็ดรวม. การประชุมวิชาการระดับชาติ
นนทรอีีสาน ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

สิ ร ภั ท ร  สิ ริ บ ร ร ส พ  ท ศ พ ร  โ พ ธิ์ เ นี ย ม            
รังสิตา จันทร์หอม (2563) การวิจัยพัฒนา
เมนูอาหารในภาวะที่มีการระบาดของโควิด-19 
เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 
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เกณฑ์การประเมินข้อที่ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2563) เป็นหลักสูตรที่

ปรับปรุงมาจากปี พ.ศ.2555 ซึ่งได้มีการวิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และยื่นเสนอต่อ
คณะกรรมการตามล าดับจนถึงสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 
4 / 2562 เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562 อนุมัติให้มีการเปิดใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา           
คหกรรมศาสตร์ในปีการศึกษา 2563  
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  องค์ประกอบที่ 1 ผ่านครบ 5 ข้อ หลักสูตรได้มาตรฐาน 
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หมวดที่ 2 (ตัวบ่งชี้ท่ี 4) อาจารย์ 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

 

ผลการด าเนินงาน  
4.1.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ใช้ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์และวางแผนกรอบอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2. วิเคราะห์คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 3. ก าหนดเกณฑ์การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 4. ด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 5. สรุปผลการด าเนินการ 
 
 
 
 
 

การด าเนินการตามระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

เป้าหมาย รายละเอียด 
เชิงปริมาณ - อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน คงอยู่ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาของหลักสูตร 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 1 คน มตี าแหน่งทางวิชาการทีสู่งขึ้น 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน มีการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  อย่างต่อเนื่อง 

เชิงคุณภาพ - อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรที่ สกอ. 
  ก าหนด 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ. 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการพัฒนาจากการส่งเสริม 
  ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
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 หลักสูตรมีการด าเนินการตามระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตั้งแต่ปี

การศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ไม่มีการเปิดรับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เนื่องจากมีจ านวนครบ 5 คน ตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด แต่ได้มีการทบทวนกระบวนการ
พบว่า มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ผู้สมัครต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ในกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้ง อาจารย์ใหม่ต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันทีบ่รรจุ 
 

ดังนั้นจึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการด้วยการส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ    
ด้านภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา ทั้งภายในและ/หรือภายนอก มหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอบผ่านตามเกณฑ์       
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยน ามาใช้ในปีการศึกษา 2562 

 

ในปีการศึกษา 2562 มีการเปิดรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 อัตรา ทดแทนอาจารย์ (พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา) ที่สอบไม่ผ่านการบรรจุเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่า มีผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและสาขาวิชาก าหนดจ านวน 1 คน ท าให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ    
5 คน  

 

เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ลาออก จึงได้มีการเปิดรับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 อัตรา พบว่า มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและสาขาวิชาก าหนด
จ านวน 1 คน ท าให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 คน และผลการด าเนินการตามระบบและกลไกการ
ส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษ พบว่า อาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์     
สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงได้ใช้กระบวนการตามระบบและกลไกต่อเนื่อง        
ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. วิเคราะหก์รอบอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. วิเคราะห์คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. พิจารณาเกณฑ์การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4. ประเมินและสรุปผลการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษ 
6. สรุปผลการด าเนินการ 
 
 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตร ไม่มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร แต่ได้มีการทบทวน
กระบวนการตามระบบและกลไก พบว่า กระบวนการที ่2 มีความซ้ าซ้อนกับกระบวนการที่ 1 กระบวนการที่ 3 
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และกระบวนการที่ 4 ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากคณะ ฯ และมหาวิทยาลัยยังไม่มีต าแหน่งว่าง ส าหรับ
กระบวนการที่ 5 พบว่ามีประสิทธิภาพ เป็นผลท าให้อาจารย์รังสิตา จันทร์หอม สอบผ่านภาษาอังกฤษ       
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงได้ปรับปรุงกระบวนการโดยการยกเลิกกระบวนการที่ 2 กระบวนการที่ 3 
และกระบวนการที่ 4 เพ่ือความกระชับและน ามาใช้ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1. วิเคราะห์กรอบอัตราก าลังและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. วางแผนกรอบอัตราก าลังระยะยาวของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษ 
4. สรุปผลการด าเนินการ 
 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรไม่มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร แต่ได้มีการด าเนินการ
ตามระบบและกลไก ดังนี้ 

 

1. วิเคราะห์กรอบอัตราก าลังและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังและคุณสมบัติของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร พบว่า ในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน ซึ่งมีคุณวุฒิ             
ทางการศึกษาและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด (ตารางที่ 1.1) 

 

ตารางท่ี 1.1 แสดงรายชือ่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิและ
สถาบันการศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษา 

สถานภาพ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี

1 ผศ.สิรภัทร สิริบรรสพ วท.ม.(โภชนศาสตร์ศึกษา) , 
2548 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ค.บ.(คหกรรม) , 2542  
สถาบันราชภฏัเชียงใหม ่

อาจารย์  
(พนักงานมหาวิทยาลัย) 

สิรภัทร สิริบรรสพ พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ นารีรัตน์      
บุญลักษณ์ วรรณวิภา โคกครุฑ และ  ณรัช พรนิธิบุญ 
(2561 )  การพัฒนาการแปรรูปข้ าว ในจั งหวั ด
นครสวรรค์ เป็นอาหารว่ าง เพื่ อ เพิ่ มมู ลค่ าทาง
ผลิตภัณฑ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฎกรุง
เก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2561 : วิจัย นวัตกรรมสู่การไปใช้
ประ โยชน์ .  น .  355 -360  มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา 

2 ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ วท.ม.(โภชนศาสตร์ศึกษา) ,  
2554 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ศษ.บ.(คหกรรม) , 2550 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

อาจารย์  
(พนักงานมหาวิทยาลัย) 

สิรภัทร สิริบรรสพ พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ นารีรัตน์      
บุญลักษณ์ วรรณวิภา โคกครุฑ และ  ณรัช พรนิธิบุญ 
(2561 )  การพัฒนาการแปรรูปข้ าว ในจั งหวั ด
นครสวรรค์ เป็นอาหารว่ าง เพื่ อ เพิ่ มมู ลค่ าทาง
ผลิตภัณฑ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฎกรุง
เก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2561 : วิจัย นวัตกรรมสู่การไปใช้
ประ โยชน์ .  น .  355 -360  มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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3 อ.นารรีัตน์ บุญลักษณ ์ วท.ม.(โภชนศาสตร์ศึกษา),
2546 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ศศ.บ.(คหกรรม) ,2544 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย์  
(พนักงานมหาวิทยาลัย) 

สิรภัทร สิ ริบรรสพ พิมพ์กัลยา ฤทธิ์ เพ็ญ นารีรัตน์        
บุญลักษณ์ วรรณวิภา โคกครุฑ และ ณรัช พรนิธิบุญ 
(2561) การพัฒนาการแปรรูปข้าวในจังหวัดนครสวรรค์
เป็นอาหารว่างเพื่อเพิ่มมูลค่าทางผลิตภัณฑ์. การประชุม
วิชาการระดับชาติ “ราชภัฎกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2561 
: วิจัย นวัตกรรมสู่การไปใช้ประโยชน์ . น. 355-360 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
รังสิตา จันทร์หอม ทศพร โพธิ์ เนียม  และ นารีรัตน์      
บุญลักษณ์  (2564) โจ๊กข้าวกล้อง กข43 กึ่งส าเร็จรูป
ผสมเห็ดรวม. การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน 
ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตที่
ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

4 อ.ทศพร โพธิ์เนียม คศ.ม. (เทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์), 2560 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์
ทั่วไป) ,2554 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

อาจารย์  
(พนักงานมหาวิทยาลัย) 

สิรภัทร สิริบรรสพ ทศพร โพธิ์เนยีม รังสิตา จันทร์หอม 
(2563) การวิจัยพัฒนาเมนูอาหารในภาวะที่มีการ
ระบาดของโควิด-19 เป็นอาหารเพื่อสขุภาพ 
ทศพร โพธิ์เนียม และ รังสิตา จันทร์หอม (2563) 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอม. การประชุม 
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 8 น.345-352 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลอลงกรณ์ 
รังสิตา จันทร์หอม ทศพร โพธิ์เนียม  และ นารีรัตน์  
บุญลักษณ์  (2564) โจ๊กข้าวกล้อง กข43 กึ่งส าเร็จรูป
ผสม 
เห็ดรวม. การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรอีีสาน ครั้งที่ 
9 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

5 อ.รังสิตา จันทร์หอม วท.ม. (คหกรรศาสตร์),2562 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คศ.บ. (อาหารและ
โภชนาการ),2557 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

อาจารย์  
(พนักงานมหาวิทยาลัย) 

สิรภัทร สิริบรรสพ ทศพร โพธิ์เนียม รังสติา จันทร์หอม 
(2563) การวิจัยพัฒนาเมนูอาหารในภาวะที่มีการ
ระบาดของโควิด-19 เป็นอาหารเพื่อสขุภาพ 
ทศพร โพธิ์เนียม และ รังสิตา จันทรห์อม (2563) 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอม. การประชุม 
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที ่8 น.345-352 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลอลงกรณ์ 
รังสติา จันทร์หอม ทศพร โพธิ์เนียม  และ นารรีัตน์ บุญ
ลักษณ์  (2564) โจ๊กข้าวกล้อง กข43 กึ่งส าเร็จรูปผสม 
เห็ดรวม. การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรอีีสาน ครั้งที่ 
9 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 
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2. วางแผนกรอบอัตราก าลังระยะยาวของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้น าผลการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังและคุณสมบัติของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือวางแผนกรอบอัตราก าลังระยะยาวของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระยะเวลา 5 ปี  
พบว่า หลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบทั้ง 5 คน ตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด แต่มีอัตราก าลังของ
บุคลากรในสาขาวิชาน้อยกว่ากรอบอัตราก าลังที่พึงมีตามกรอบอัตราก าลังของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2562-2565 คือ 9 คน  
   

ดังนั้นหลักสูตรจึงมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังระยะยาวของอาจารย์ประจ าหลักสูตร      
ในระยะเวลา 5 ปี เพ่ือทดแทนกรณีที่อาจารย์มีความประสงค์จะเรียนต่อ ลาออก หรือกรณีอ่ืน ๆ โดยก าหนด
กรอบอัตราก าลังที่ต้องการเพ่ิมเติม และ คุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์เฉพาะสาขาวิชาและตามเกณฑ์    
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นล าดับขั้นจนถึงอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้มีอัตราก าลังที่เพียงพอและเหมาะสม  

 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษ 
 ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ทศพร โพธิ์ เนียม ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน

ภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษาทั้งภายในและ/ หรือภายนอกมหาวิทยาลัย และเข้ารับการสอบภาษาอังกฤษ     
ที่สถาบันภาษาโดยใช้งบประมาณตามโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคนละ        
1,500 บาท เพ่ือให้มีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

4. สรุปผลการด าเนนิการ 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบทั้ง 5 คน ทุกคนมีคุณสมบัติ

และคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด ดังนั้นจึงไม่มีการเปิดรับอาจารย์ใหม่ ทั้งนี้ได้มีการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังระยะยาวของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยก าหนดกรอบอัตราก าลังที่ต้องการและคุณสมบัติของ
ผู้สมัครตามเกณฑ์เฉพาะสาขาวิชาและตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีอัตราก าลังที่เพียงพอและ
เหมาะสม อีกทั้งยังใช้งบประมาณตามโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือให้อาจารย์ที่
ยังสอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษไดเ้ข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษาทั้งภายในและ/ 
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย พบว่า อาจารย์ทศพร โพธิ์เนียม ได้เข้ารับการอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษ      
กับสถาบันภาษาและผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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การประเมินระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จากกา        ก     กา  า     แล กลไกกา    แล แ        า า        า ล ก         า 

หลักสูตร มีการด าเนินการตามระบบและกลไกครบทุกกระบวนการ   
 

ทั้งนี้จากการทบทวนกระบวนการที่ 1 เพ่ิมเติม พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งในปีการศึกษา 2562 และ 2563 ได้แก่ อาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์ อาจารย์ทศพร โพธิ์เนียม       
และ อาจารย์รังสิตา จันทร์หอม ผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดทุกคน            
แต่อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ยังไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก และ มีต าแหน่ง       
ทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน ซึ่งอาจกระทบต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการท างานตาม
ความช านาญของแต่ละบุคคล  

 

กระบวนการที่  2 พบว่า กรอบอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีจ านวนน้อยกว่า           
กรอบอัตราก าลังที่พึงมีตามกรอบอัตราก าลังของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ 2562-2565  

 

ส าหรับกระบวนการที่ 3 พบว่า อาจารย์ทศพร โพธิ์เนียม ได้ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  
 
 

การปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไก 
  หลักสูตรได้ท าการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมินระบบและกลไก โดยในกระบวนที่ 1     
จะเปลี่ยนแปลงจากการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นการทบทวน
อัตราก าลังและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ให้มีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพและ/หรอื ผลงานทางวิชาการเพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับ
ทีสู่งขึ้น  
 

 นอกจากนี้หลักสูตรจะด าเนินการ ยื่นความประสงค์ขอเปิดรับอาจารย์ใหม่ และ/หรือท าจดหมายเชิญ
อาจารย์พิเศษ เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถลาศึกษาต่อได้ตามเวลาตามแทนกระบวนการที่ 2 
เพ่ือให้มีกรอบอัตราก าลงัที่เพียงพอและเหมาะสม   
 

 ส าหรับกระบวนการที่ 3 ได้ท าการยกเลิก เนื่องจาก อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งในปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ทุกคนผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

 นอกจากนั้นยังมีการเพ่ิมเติมกระบวนการ การสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระบบของมหาวิทยาลัย  
และก ากับและติดตามผลการด าเนินการ โดยจะเริ่มน าไปใช้ในปีการศึกษา 2565 ซ่ึงมีระบบและกลไก ดังนี้  
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 1. ทบทวนอัตราก าลังและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. ยื่นความประสงค์ขอเปิดรบัอาจารย์ใหม่และก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ/
หรือท าจดหมายเชิญอาจารย์พิเศษ 

 3. ด าเนินการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระบบของมหาวิทยาลัย   
 4. ก ากับและติดตามผลการด าเนินการ 

5. สรุปผลการด าเนินการ 

 

4.1.2 การบริหารอาจารย์ 
  

ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ 
 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกในการบริหารอาจารย์ 
ดังตอ่ไปนี้ 

1. ส ารวจอัตราการคงอยู่และก าหนดภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. วางแผนกรอบอัตราก าลังระยะยาวของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. วางแผนเปิดรับอาจารย์ใหม่หรอืท าจดหมายเชิญอาจารย์พิเศษ 
4. วางแผนการบริหารอาจารย์และด าเนินการตามแผน 
5. สรุปผลการด าเนินการ 
 

การด าเนินการตามระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ 
         

       ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้มีการทบทวนกระบวนการตามระบบและกลไกที่น ามาใช้             
ในปีการศึกษา 2563 พบว่า หลักสูตรควรมีการเปิดรับอาจารย์ใหม่ และ/หรือ อาจารย์พิเศษ เพ่ือเปิดโอกาสให้
อาจารย์สามารถพัฒนาตนเองด้านวิชาการด้านคุณวุฒิทางการศึกษา รวมถึงมีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
และมีการด าเนินการตามระบบและกลไก ดังนี้ 

1. ส ารวจอัตราการคงอยู่และก าหนดภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ประธานหลักสูตรได้ท าการส ารวจอัตราอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่า

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีทั้งหมด 5 คน โดยทุกคนเป็นอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) มีอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 2 คน มีสัญญาจ้าง 60 ปี และ อาจารย์จ านวน 3 คน          
มีสัญญาจ้าง 4 ปี ดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนควรได้รับการพัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิชาชีพตาม
ศักยภาพของตนเองหรือตามความเชี่ยวชาญให้มากขึ้นเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
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ทั้งนี้ประธานหลักสูตรไดมี้การก าหนดภาระหน้าที่ในการบรหิารหลักสูตรของอาจารย์ประจ า 
หลักสูตร เพ่ือมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์         

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ ดังนี้ 

                                                                  
1 ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ    ธา  ล ก                า กา      กา     ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

ในองค์ประกอบที่ 1,2,3 และ   า กา     า      ธ  ล ก     
2. ผศ.                  ก   กา             า กา     า  ล ก    แล   า กา    ก      า กา ศึกษา 

ในองค์ประกอบที่ 5 และ 6   
3  า า    า           ล ก    ก   กา             า ก  ก     ก  ก าแล ด้านการวิจัย 
4 อาจารย์รังสิตา จันทร์หอม ก   กา             า กา      แล กา    กา    ากา  
5 อาจารย์ทศพร โพธิ์เนียม ก   กา แล  ล า  กา             า กา      กา    แล การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

2. วางแผนกรอบอัตราก าลังระยะยาวของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
  หลักสูตรไดว้างแผนกรอบอัตราก าลังระยะยาวของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระยะเวลา 5 ปี 
เพ่ือทดแทนกรณีที่อาจารย์มีความประสงค์จะเรียนต่อ ลาออก หรือกรณีอ่ืน ๆ โดยก าหนดกรอบอัตราก าลังที่
ต้องการเพ่ิมเติม และ คุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์เฉพาะสาขาวิชาและตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย      
เพ่ือเสนอต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นล าดับขั้นจนถึงอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เพื่อให้มีอัตราก าลังที่เพียงพอและเหมาะสม 
 

3. วางแผนเปิดรับอาจารย์ใหม่หรอืท าจดหมายเชิญอาจารยพิ์เศษ 
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่มีอัตราต าแหน่งว่าง อีกทั้ง
ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จึงท าให้หลักสูตรยังไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ 
เช่นเดียวกับการท าจดหมายเชิญอาจารย์พิเศษ 
 

4. วางแผนการบริหารอาจารย์และด าเนนิการตามแผน 

หลักสูตร  กา  า แ  แล      าแ  กา     า  า า        า ล ก     3 ด้าน ได้แก่    
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร การธ ารงรักษาอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ       
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
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- การแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

                          ต าแหน่ง (คณะกรรมการบริหารอาจารย์) 
1 ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ    ธา  ล ก     
2 ผศ.                  ก   กา  
3  า า    า           ล ก    ก   กา  
4 อาจารย์รังสิตา จันทรห์อม ก   กา  
5 อาจารย์ทศพร โพธิ์เนียม ก   กา แล  ล า  กา  

 

  -  การธ ารงรักษาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   หลักสูตร ได้มีการวางแผนบริหารอาจารย์เพ่ือธ ารงรักษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
คงอยู่ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาของหลักสูตร โดยมีประเด็นที่ครอบคลุม ดังนี้ 

1. การสรรหาบุคลากรทดแทนในกรณีทีม่ีอาจารย์ขาดแคลน  
 หลักสูตร ไดก้ าหนดวิธีการสรรหาบุคลากรทดแทนในกรณีท่ีมีอาจารย์ 

ขาดแคลน โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้ 
    1.1 จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก 
    1.2 จบการศึกษาสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร์ ศิลปะ
ประดษิฐ์ หรือ สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
    1.3 มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
 

   2. การจัดภาระงานอาจารย์  
    หลักสูตรมีการก าหนดภาระงานของอาจารย์รายบุคคลให้ครอบคลุมตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอีก 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ การท านุ
บ ารุงศลิปวฒันธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

    - การเรียนการสอน 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนต้องมีภาระงานสอนขั้นต่ าจ านวน 
12 คาบ/สัปดาห์ รวมถึงจัดรายวิชาสอนให้มีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามรถ และประสบการณ์ 
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    -              
โ        

       
           

        

        
      

       
        

        

               ภาระงานสอน 

      
    

โ        

       
     อ  

        

         
      

1/2564 2/2564 

  .     ก ล า   ธ               10 8 
ผศ.สิรภัทร สิริบรรสพ        9 10 
 . า           ล ก                   10 8 
อ.ทศพร โพธิ์เนยีม        10 11 
อ.รังสิตา จันทร์หอม        9 10 
 

- การวิจัย  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมในการวิจัย และ/หรือ  

ด าเนินการเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อแหล่งทุนภายใน หรือ ภายนอกของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
 

ชื่อ-สกลุ ชื่องานวจิัย แหล่งทุน 
ภายใน ภายนอก 

  .     ก ล า   ธ        - - - 
ผศ.สริภัทร สิริบรรสพ - - - 
 . า           ล ก            โจ๊กข้าวกล้อง กข43 กึ่งส าเร็จรูปผสมเห็ดรวม  - 
อ.ทศพร โพธิ์เนียม การพัฒนาโมจไิสเ้ห็ดหอม 

โจ๊กข้าวกล้อง กข43 กึง่ส าเร็จรูปผสมเห็ดรวม 
 - 

อ.รังสิตา จันทรห์อม การพัฒนาโมจไิสเ้ห็ดหอม 
โจ๊กข้าวกล้อง กข43 กึ่งส าเร็จรูปผสมเห็ดรวม 

 - 

 

    - การบริการวิชาการ 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 1 คน มกีารบริการวิชาการ  
1 หัวข้อ ต่อ ปีการศึกษา 
 

ชื่อ-สกลุ รายวิชา ลักษณะ
กิจกรรม 

หัวข้อ 

ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร วิทยากร ขนมโคเมด็ขนุน 
 

- การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 1 คน ด าเนินการด้าน การท านุ 

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมผ่านการบูรณาการรายวิชาต่าง ๆ 1 หัวข้อ ต่อ ปีการศึกษา 
 

ชื่อ-สกลุ รายวิชา ลักษณะ
กิจกรรม 

หัวข้อ 

ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธ์ิเพ็ญ หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร วิทยากร ขนมโคเมด็ขนุน 
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5. สรุปผลการด าเนนิการ 
   ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้มีการด าเนินการตามระบบและกลไกครบถ้วนทุก
กระบวนการ มีการก าหนดภาระหน้าที่ ในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ เป็นประธานหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ   
อาจารย์นารีรตัน์ บุญลักษณ์ และ อาจารย์รังสิตา จันทร์หอม เป็นกรรมการ ส าหรับ อาจารย์ทศพร โพธิ์เนียม        
เป็นกรรมการและเลขานุการ มีการวางแผนอัตราก าลังระยะยาวของอาจารย์ประจ าหลักสูตร แต่ไม่ได้มีการ
เสนอขอเปิดรับอาจารย์ใหม่ และ/หรือ อาจารย์พิเศษ เนื่องจากคณะ ฯ และมหาวิทยาลัยยังไม่มีต าแหน่งว่าง
อีกท้ังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19  
 

   ส าหรับการแผนการบริหารอาจารย์ด้านการธ ารงรักษาอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่า 
หลักสูตรสามารถด าเนินการตามแผนที่วางไว้ได้แต่ยังไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายที่วางไว้ด้าน การเรียนการสอน 
และ การวิจัย 
 

การประเมินระบบและกลไกในการบริหารอาจารย์ 
  ากกา        ก     การตาม    แล กลไกกา     า  า า    พบว่า กระบวนการที่ 1        
ในขั้นตอนการส ารวจอัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และกระบวนการที่ 2 ซ้ าซ้อนกับกระบวนการ
ของการรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

 ส าหรับกระบวนการที่ 3 ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก คณะ ฯ และมหาวิทยาลัยยังไม่มี   
ต าแหน่งว่าง มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  
 

กระบวนการที่ 4 ด้านการธ ารงรักษาอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่า ภาระงานสอนขั้นต่ าของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด เนื่องจาก หลักสูตรเริ่มเปิดใช้ในปีการศึกษา 2563 
เป็นปีแรก ดังนั้น จึงมเีพียงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 จึงท าให้มีภาระงานสอนน้อยกว่าเกณฑ์   
 

ด้านการวิจัย พบว่า จ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจาก อาจารย์   
รังสิตา จนัทร์หอม และ อาจารย์ทศพร โพธิ์เนียม มีความจ าเป็นต้องด าเนินการวิจัยเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที ่
สกอ.ก าหนด ด้านคณุสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

การปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไก 
 

หลักสูตรได้ท าการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไก         
โดยการยกเลิกกระบวนการที่ 1 ในขั้นตอนการส ารวจอัตราอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
กระบวนการที่ 2 เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของกระบวนการ 
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ทั้งนี้ในกระบวนการที่ 1 จะยังคงด าเนินการในขั้นตอนการก าหนดภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไป เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่ งขึ้น อีกทั้ง เปลี่ยนแปลง  
กระบวนการที่ 3 จากการวางแผนเปิดรับอาจารย์ใหม่หรือท าจดหมายเชิญอาจารย์พิเศษ เป็นการท าจดหมาย
เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางคหกรรมศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์  

 

ส าหรับกระบวนการที่ 4 หากพบว่า การจัดภาระงานอาจารย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้     
จะท าการส่งเสริมให้อาจารย์มีภาระงานด้านอื่น ๆ เช่น การผลิตเอกสารการสอน การท า E-Learning หรือเข้า
ร่วมงานด้านบริการวิชาการกับอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือเพ่ิมภาระงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ และเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามัคคีของอาจารย์ในสาขาวิชา โดยจะน าไปใช้ในปีการศกึษา 2565 ซึ่งมรีายละเอียด ดังนี้   

1. ก าหนดภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร 
2. ท าจดหมายเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ หรือ เชี่ยวชาญผ่านระบบออนไลน์ 
3. วางแผนการบริหารอาจารย์และด าเนนิการตามแผน 
4. ส่งเสริมให้อาจารย์มีภาระงานด้านอื่น ๆ ในกรณีมีภาระงานต่ ากว่าเกณฑ์ 
5. สรุปผลการด าเนินการ 
 

4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
             

ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ ดังนี้ 

1. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
2. วางแผนและด าเนินการแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. ติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์แต่ละด้าน 
4. สรุปผลการด าเนินการ 

 

การด าเนินการตามระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
          ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้น าผลการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกที่ใช้ในปี
การศึกษา 2563 มาทบทวน พบว่า การก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 1 คน ด าเนินการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพคนละ 1 กิจกรรม และ 1 เรื่อง ต่อ ปีการศึกษา อาจส่งผลท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเกิด
ช่องว่างระหว่างการท างานร่วมกัน หรือ เกิดช่องว่างระหว่างวัย ดังนั้นจึงส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ทุกคนร่วมกันด าเนินงานในทุกด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีการ
ด าเนินการตามระบบและกลไก ดังนี้ 
 

1. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประธานหลักสูตร   า    กา   า     า     กา     า า        า ล ก    แ  ล       
โดยจ าแนกเปน็ 2 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาทางวิชาการ และ การพัฒนาทางวิชาชีพ ดังนี้ 

 

ชื่อ-สกลุ การพัฒนาทางวิชาการ การพัฒนาทางวิชาชีพ 

การลา
ศึกษาต่อ 

การขอต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

         
       

          
        

         การ           
             

  .     ก ล า   ธ             
ผศ.                        
 . า           ล ก                  
 .รังสิตา จันทร์หอม        
อ.ทศพร โพธิ์เนียม       

 

2. วางแผนและด าเนินการแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
ประธานหลักสูตร ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือวางแผนและจัดท า

แผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากผลการส ารวจต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
แต่ละคน เพ่ือพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่           
1 มิถุนายน 2564 โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน  

 

2.1 ด้านการพัฒนาทางวิชาการ 
2.1.1 การลาศึกษาต่อ 
 จากผลการส ารวจต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละคน พบว่า  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ไม่มีความประสงค์จะลาศึกษาต่อ อย่างไรก็ตามเพ่ือการพัฒนาตนเองด้าน
ความก้าวหน้าทางวิชาการ จึงได้มีการจัดล าดับความเหมาะสมในการลาศึกษาต่อของอาจารย์ทุกคน         
โดยพิจารณาจาก อายุงาน การยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และ/หรือ ระยะเวลาที่ถึงเกณฑ์ในการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ มีผลการพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
 

ชื่อ-สกุล อายุงาน (ปี) การยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ระยะเวลาที่ถงึเกณฑ์ใน
การขอก าหนดต าแหน่ง 

แผนการศกึษาต่อ 

1-5 5-
10 

>10 ก าลัง
ด าเนินกา

ร 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ถึงเกณฑ ์ ไม่ถึงเกณฑ์ 2565 2566 2567 2568 

ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ            

ผศ.สิรภัทร สิริบรรสพ            

อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ์            

อ.รังสติา จันทร์หอม            

อ.ทศพร โพธิ์เนียม            

   2.1.2 การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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 จากผลการส ารวจต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละคน พบว่า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรอีก 3 คน ยังไม่มีความประสงค์จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อย่างไรก็ตามเพ่ือ
การพัฒนาตนเองด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ จึงได้มีการจัดล าดับความเหมาะสมในกาขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ทุกคน โดยพิจารณาจาก อายุงาน และ ระยะเวลาที่ถึงเกณฑ์ในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ มีผลการพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้  
 

ชื่อ-สกุล อายุงาน (ปี) ระยะเวลาที่ถงึเกณฑ์ใน
การขอก าหนดต าแหน่ง 

แผนการขอก าหนดต าแหน่งทางวขิาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์
1-5 5-

10 
>10 ถึงเกณฑ์ ไม่ถึงเกณฑ์ 2565 2566 2567 2568 2565 2566 2567 2568 

ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ              

ผศ.สิรภัทร สิริบรรสพ              

อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ์              

อ.รังสิตา จันทร์หอม              

อ.ทศพร โพธิ์เนียม              
 

  2.2 ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ 
จากผลการส ารวจต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละคน พบว่า อาจารย์

ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน     
การบริการวิชาการ การวิจัย และ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดั งนั้น ประธานหลักสูตร ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ร่วมกันวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาชีพ โดยก าหนด
วิธีการพัฒนา เป้าหมาย งบประมาณ และแหล่งทุน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเด็นการพัฒนา วิธีการพัฒนา เป้าหมาย/ปีการศึกษา งบประมาณ (บาท) แหล่งทนุ 
การเรียนการสอน อบรม/ศึกษาดูงาน 1 หลักสูตร / 1 ครั้ง 1,500 คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 

การท าวิจัยในช้ันเรียน 1 เรื่อง / 1 รายวิชา 10,000 คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 
การบริการวิชาการ จัดโครงการบริการวิชาการ 

โ ด ย ร่ ว ม กั บ อ า จ า ร ย์        
ในสาขาวิชาทุกคน 

1 โครงการ / 1 กิจกรรม ค านวณจากค าขอตั้ง
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 

งานวิจัย เสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อ
ขอสนับสนุนทุนวิจัย  

1 การวิจัย 10,000-50,000 / 
แหล่งทุภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 
แหล่งทุนภายนอก 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการการเรียนการ
สอนกับการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม 

1 โครงการ / 1 กิจกรรม ค านวณจากค าขอตั้ง
งบปรมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 

 
 

3. ติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์แต่ละด้าน 
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ประธานหลักสูตร และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการก ากับ ติดตามการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์รายบุคคลแต่ละด้านที่ได้วางแผนไว้ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันพุธที ่         
11 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 

3.1 ด้านการพัฒนาทางวิชาการ 
  3.1.1 การลาศึกษาต่อ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มแีผนการศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565 

ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ ซึ่งจากการก ากับ ติดตามของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
พบว่า ก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการและติดต่อสอบถามรายละเอียดเรื่องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก         
ที่เปดิสอนหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ หรือ หลักสูตรอื่นที่สัมพันธ์ 

  3.1.2  การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีแผนการขอก าหนดต าแหน่งทาง       

วิขาการ ในปีการศึกษา 2565 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์ ซึ่งจากการก ากับ 
ติดตามของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พบว่า ก าลังอยู่ในช่วงการเตรียมเอกสารประกอบการสอน งานวิจัย 
และ/หรือ ต ารา เพ่ือยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษา 2565 

 

 3.2 ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ 
      อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีผลการด าเนินการตามแผนการพัฒนา

วิชาชีพ ตามประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
  

 - การเรียนการสอน 
 

    -           /       /โ                                    
            

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งทุน 

ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ กิจกรรมบูรณาการการเรียนกับ
การท างาน 

รายวิชาหลักการเตรียมและการประกอบอาหาร 
โดยบูรณาการกับรายวิชาอาหารไทย ขนมไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไทยในงานคหกรรมศาสตร์ และ 
ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร 

5,000 คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 

การสัมมนาเชิงวิชาการวิชาการ
ทางคหกรรมศาสตร์ 

บูรณาการการเรียนการสอนคหกรรมศาสตร์แบบ
ออนไลน ์ 

- - 

ผศ.สิรภัทร สิริบรรสพ การสัมมนาเชิงวิชาการวิชาการ
ทางคหกรรมศาสตร์  

บูรณาการการเรียนการสอนคหกรรมศาสตร์แบบ
ออนไลน ์

- - 

การประชุ มออนไลน์  เ รื่ อ ง 
เทคนิคการเขียนบทความวิจัย
และบทความวิชาการเพื่อการ
ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ 

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ
เพื่อการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ  

- - 

อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ ์ ประชุมสัมมนาการออกแบบ
หลักสูตรอุดมศึกษาเชิงผลลัพธ์

ออกแบบหลักสูตรอุดมศึกษาเชิงผลลัพธ์การเรีบนรู ้
เพือ่มุ่งเน้นผลิตบัณฑติพันธุ์ใหม่หลังวิกฤตการณ์ 

- - 
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การเรีบนรู้ โควิด-19 
การประชุ มออนไลน์  เ รื่ อ ง 
เทคนิคการเขียนบทความวิจัย
และบทความวิชาการเพื่อการ
ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ 

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ
เพื่อการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ  

- - 

อ.รังสติา จันทร์หอม ประชุมสัมมนาการออกแบบ
หลักสูตรอุดมศึกษาเชิงผลลัพธ์
การเรีบนรู้ 

ออกแบบหลักสูตรอุดมศึกษาเชิงผลลัพธ์การเรีบนรู้ 
เพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลังวิกฤตการณ์โค
วิด-19 

- - 

การประชุ มออนไลน์  เ รื่ อ ง 
เทคนิคการเขียนบทความวิจัย
และบทความวิชาการเพื่อการ
ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ 

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ
เพื่อการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ  

- - 

อ.ทศพร โพธิ์เนยีม ประชุมสัมมนาการออกแบบ
หลักสูตรอุดมศึกษาเชิงผลลัพธ์
การเรีบนรู้ 

ออกแบบหลักสูตรอุดมศึกษาเชิงผลลัพธ์การเรีบนรู้ 
เพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลังวิกฤตการณ์โค
วิด-19 

- - 

การประชุ มออนไลน์  เ รื่ อ ง 
เทคนิคการเขียนบทความวิจัย
และบทความวิชาการเพื่อการ
ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ 

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ
เพื่อการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ  

- - 

  
- การส่งเสริมและพัฒนาด้านบริการวิชาการ 

 

ชื่อ-สกุล รายวิชา ลักษณะกิจกรรม หัวข้อ งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งทุน 

ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ หลักการเตรียมและ
การประกอบอาหาร 

วิทยากร ขนมโคเม็ดขนุน 5,000 คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 

อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ์ - วิทยากร โจ๊กข้าวกล้อง กข.43 
ผสมเห็ดรวม 

97,000 ส านักอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ 

อ.รังสิตา จันทร์หอม - วิทยากร โจ๊กข้าวกล้อง กข.43 
ผสมเห็ดรวม 

97,000 ส านักอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ 

อ.ทศพร โพธิ์เนียม - วิทยากร โจ๊กข้าวกล้อง กข.43 
ผสมเห็ดรวม 

97,000 ส านักอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ 

  

  
 
 
 

- การส่งเสริมและพัฒนาด้านการวิจัย 
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ชื่อ-สกุล หัวข้อ งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งทุน 

ผศ.สิรภัทร สิริบรรสพ -   
ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ -   
อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ์ โจ๊กขา้วกลอ้ง กข.43 ผสมเห็ดรวม 97,000 ส านักอธกิารบด ี 
อ.ทศพร โพธิ์เนียม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอม 

โจ๊กขา้วกลอ้ง กข.43 ผสมเห็ดรวม 
10,000 
97,000 

คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 
ส านักอธกิารบด ี 

อ.รังสิตา จันทร์หอม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอม 
โจ๊กขา้วกลอ้ง กข.43 ผสมเห็ดรวม 

10,000 
97,000 

คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 
ส านักอธกิารบดี 

 

- การส่งเสริมและพัฒนา การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ชื่อ-สกุล รายวิชา ลักษณะกิจกรรม หัวข้อ งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งทุน 

ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ หลักการเตรียมและการ
ประกอบอาหาร 

วิทยากร ขนมโคเมด็ขนุน 10,000 คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 

อ.นารรัีตน์ บุญลักษณ์ - วิทยากร โจ๊กขา้วกล้อง กข.43 
ผสมเห็ดรวม 

97,000 ส านักอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยราชภฏั

นครสวรรค์ 
อ.รังสิตา จันทร์หอม - วิทยากร โจ๊กขา้วกลอ้ง กข.43 

ผสมเห็ดรวม 
97,000 ส านักอธกิารบด ี

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ 

อ.ทศพร โพธิ์เนียม - วิทยากร โจ๊กขา้วกลอ้ง กข.43 
ผสมเห็ดรวม 

97,000 ส านักอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยราชภฏั

นครสวรรค์ 
 
 

4. สรุปผลการด าเนินการ 
  ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้มีการด าเนินการตามระบบและกลไกครบถ้วนทุก
กระบวนการ ส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งพบว่า ยังไม่มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต้องการลาศึกษาต่อ แต่ได้มีการวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ ลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565 ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรได้วางแผนการส่งเสริมและพัฒนาให้ อาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์ ด าเนินการ   
ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปีการศึกษา 2565  
 

ส าหรับความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนต้องการ
พัฒนาตนเองทั้งด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม         
จากการติดตามการด าเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ พบว่า หลักสูตรไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ 
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การประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 จากการประเมินกระบวนการ ตามระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ พบว่า 
กระบวนการที่ 2 ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้โดยเฉพาะการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาชีพด้านการบริการวิชาการ การวิจัย และ การท านุบ ารงุศลิปวัฒนธรรม   
 

 การส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริการวิชาการ พบว่า เนื่องจาก อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ           
อยู่ในช่วงด าเนินการพัฒนาต ารับอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพ่ือน ามาบริการวิชาการให้แก่ผู้ประกอบการ     
หรือ ผู้ที่สนใจทั่วไปด้านอาหารอาหารว่างและเครื่องด่ืม จึงยังไม่ได้ด าเนินการทางด้านบริการวิชาการ          
ในปีการศึกษา 2564 
 

 ส าหรับด้านการวิจัย พบว่า อาจารย์รังสิตา จันทร์หอม และ อาจารย์ทศพร โพธิ์เนียม มีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด ด้านคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 

 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า เนื่องจากอาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ อยู่ในช่วงด าเนินการ
พัฒนาต ารับอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพ่ือน ามาบริการวิชาการให้แก่ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ที่สนใจทั่วไปด้าน
อาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม จึงยังไม่ได้ด าเนินการทางด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 
2564 

 
การปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไก 
 หลักสูตร ได้ท าการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไก       
โดยเพ่ิมการก ากับและติดตามการด าเนินการด้านการพัฒนาวิชาการ ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
แผนการพัฒนาด้านนั้น ๆ หรือถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด เป็นกระบวนการที่ 3 
  

 นอกจากนั้นยังเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่ 3 เป็นกระบวนการที่ 4 และจะด าเนินการส่งเสริมให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ยังไม่มีโครงการการพัฒนาทางด้านวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการ หรือ เข้าร่วมในการ
ด าเนินงานวิจัย และ เข้าร่วมในการบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์และพัฒนา
ความสามารถของอาจารย์แต่ละบุคคล โดยน าไปใช้ในปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้   

1. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. วางแผนและด าเนินการแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
3. ก ากับและติดตามการด าเนินการด้านการพัฒนาวิชาการ 
4. ติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์แต่ละด้าน 
5. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโครงการวิจัย และ การบริการวิชาการ 
6. สรุปผลการด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ..............................การบริหารและพัฒนาอาจารย์................................. 
ค่าเป้าหมาย ......3.....ผลการด าเนินงาน ......3....บรรลุเป้าหมาย ......3.......คณะกรรมการประเมิน.........3....... 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 

 1) รอ้ยละอาจารย์ที่มีวุฒปิริญญาเอก 
 

จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ร้อยละอาจารย์ทีม่ีวุฒิ
ปริญญาเอก 
(ร้อยละ 40) 

สัดส่วนคะแนน 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

 
ปริญญาเอก 

 
5 - 5 - 0*100  = 0      

              5 
0*5  = 0 

            40 
 

2) ร้อยละอาจารย์ทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการ 
 

จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

อาจารย ์ ต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ร้อยละอาจารย์ทีม่ ี
ต าแหน่งทางวชิาการ 

(ร้อยละ 60) 

สัดส่วนคะแนน 

ผศ. รศ. ศ. 
5 3 2 - - 2*100 = 40 

               5 
40*5  = 3.33 

       60 
 

 3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร ่ แหล่งตีพมิพ์เผยแพร่/ปีทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ วันที่เผยแพร่
งานวิจัย 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้าหนกั 0.20) 
ทศพร โพธิ์เนียม และ รังสิตา จันทร์หอม  การพัฒนาผลิตภัณฑ ์

ขนมโมจิไส้เห็ดหอม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์,2564 
(ค่าน้าหนัก 0.20) 

26 มีนาคม 2564 

ทศพร โพธิ์เนียม และ รังสิตา จันทร์หอม โจ๊กขา้วกลอ้ง กข43 กึ่ง
ส าเร็จรูปผสมเห็ดรวม. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
(ค่าน้าหนัก 0.20) 

27 พฤศจิกายน 
2564 

สัดส่วนคะแนน 
                        0.40 * 100  = 8 %      คิดเป็นคะแนน  8 *5     40   = 2 คะแนน 
                              5                                           20       20 
 

 
ตัวบ่งชี้ที ่4.2 ..............................คุณภาพอาจารย์................................. 
ค่าเป้าหมาย ......1.....ผลการด าเนินงาน ......1....บรรลุเป้าหมาย .....1....คณะกรรมการประเมิน........1.78......... 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกับอาจารย ์
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1) อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสตูรมีอาจารย์ครบทั้ง 5 คน ตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด แต่ได้มีการ
ทบทวนและเปรียบเทยีบจ านวนคงอยู่ในหลักสูตร 4 ปีย้อนหลัง (2561-2564) ดังตาราง 2.1  
 

ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบและร้อยละของจ านวนอาจารยท์ี่คงอยู่ในหลักสูตร 4 ปีย้อนหลงั (2561-2564)    
 

ปีการศึกษา 2561 % ปีการศึกษา 2562 % ปีการศึกษา 2563 % ปีการศึกษา 2564 % 

1. อ.สิรภัทร สิรบรรสพ  
 
100 

1. อ.สิรภัทร สิรบรรสพ  
 

80 

1. อ.สิรภัทร สิรบรรสพ  
 
80 

1. ผศ.สิรภัทร สิรบรรสพ  
 
100 

2. ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 2. ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 2. ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์
เพ็ญ 

2. ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 

3. อ.ณรัช พรนิธิบุญ 3. อ.ทศพร โพธิ์เนียม 3. อ.ทศพร โพธ์เนยีม 3. อ.ทศพร โพธ์เนยีม 
4. อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ ์ 4. อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ์ 4. อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ ์ 4. อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ ์
5. อ.วรรณวิภา โคกครุฑ 5. อ.วรรณวิภา โคกครฑุ 5. อ.รังสิตา จันทรห์อม 5. อ.รังสิตา จันทร์หอม 
 
 

 2) ความพึงพอใจของอาจารย์   
  ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ท าการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.63 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 2562 และ 2563 รายละเอียดดังตารางที่ 2.2  
 

ตารางที่ 2.2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารและ
พัฒนา 

     อาจารย์เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (2561-2564) 
 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 2561 ปีการศกึษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
เ ฉ ลี่
ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

เ ฉ ลี่
ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

เ ฉ ลี่
ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

เ ฉ ลี่
ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.การก าหนดคุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
มีความชัดเจน 

4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 

2.การด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ใหม่มคีวามโปร่งใส 
รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 

4.60 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 

3.อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าดา้น
การจดัการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ 

3.60 มาก 3.60 มาก 3.60 มาก 3.80 มาก 

4. มีการเสนอเปลี่ยนแปลงรายชือ่อาจารย์ใหม่ต่อ สกอ.
รับทราบ 

4.60 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 

รวม 4.30 มาก 4.45 มาก 4.50 มาก 4.60 มาก 

 
 

รายการประเมิน ปีการศกึษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
เ ฉ ลี่ ระดับความ เ ฉ ลี่ ระดับความ เ ฉ ลี่ ระดับความ เฉลี่ย ระดับ
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ย พึงพอใจ ย พึงพอใจ ย พึงพอใจ ความพึง
พอใจ 

การบริหารอาจารย์ 
1. มีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อบริหารหลกัสูตรให้มีคุณภาพ 

4.60 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 

2. การวางแผนการบริหารอาจารย์มีความชัดเจนและ
เหมาะสมตามความรู ้ทักษะ หรือ ประสบการณ์ของ
อาจารย์แต่ละคน 

 
4.60 

 
มากที่สุด 

 
4.80 

 
มากที่สุด 

 
5.00 

 
มากที่สุด 

 
5.00 

 
มากที่สุด 

3. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานตาม
แผนการบริหารอาจารย์เมือ่สิ้นสุดทุกภาคเรียน 

4.60 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 

4. มีการประเมินกระบวนการการบริหารอาจารยแ์ละ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหลังส้ินสุดภาคการศึกษา 

4.40 มาก 4.60 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 

รวม 4.55 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์
1. มีการส ารวจความตอ้งการในการการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลกัสูตรก่อนถึงปกีารศึกษา 

4.40 มาก 4.60 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 

2. การวางแผนการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มี
ความชัดเจนและเหมาะสม 

4.60 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 

3. แผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

4.20 มาก 4.40 มาก 4.40 มาก 4.60 มากที่สุด 

4. มีก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานตาม
แผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

4.60 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 

5. มีการประเมนิกระบวนการการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์รวมถึงมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา 

4.20 มาก 4.40 มาก 4.40 มาก 4.60 มากที่สุด 

รวม 4.40 มาก 4.56 มากที่สุด 4.56 มากที่สุด 4.64 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.42 มาก 4.57 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.68 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 2.2 พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารและพัฒนา

อาจารย์มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกเรื่อง โดยปีการศึกษา 2564 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   
มีคะแนนเฉลี่ยรวมที่ 4.68 และดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561-2563 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.42 
4.57 และ 4.60 ตามล าดับ          
 

 ส าหรับด้านการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรพบว่า ประเด็นเรื่อง การด าเนินการ
คัดเลือกอาจารย์ใหม่มีความโปร่งใส รวดเร็ว และตรวจสอบได้ มีคะแนนความพึงพอใจลดลง จากเดิมมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจที ่4.80 ลดลงเหลือค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.60 ในปีการศึกษา 2564 
 ด้านการบริหารอาจารย์พบว่า ประเด็นเรื่อง การประเมินกระบวนการการบริหารอาจารย์และพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้นหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา มีคะแนนความพึงพอใจมากขึ้น จากเดิมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 4.60 
ขึ้นมาอยู่ที ่4.80 ในปีการศึกษา 2564 
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ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ประเด็นเรื่อง แผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีคะแนนความพึงพอใจมากขึ้น จากเดิมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 4.40 ขึ้นมา  
อยู่ที่ 4.60 ในปีการศึกษา 2564 เช่นเดียวกับประเด็นมีการประเมินกระบวนการการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์รวมถึงมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  

 

จากผลการประเมนิความพงึพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
พบว่า หลักสูตรควรปรับปรุงกระบวนการด้านการติดตามการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้มีความรวดเร็วและ
สามารถตรวจสอบได้ อาจสืบเนื่องจาก เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการเข้าระบบการตรวจสอบรายชื่อและ
ประกาศรายชื่อไม่เสถียร ดังนั้นจะท าการเพ่ิมช่องทางในการประกาศผล หรือ ใช้วิธีการติดต่อโดยตรงกับ
ผู้สมัครเพ่ือแจ้งผลการสอบคัดเลือกได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึน้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ..............................ผลที่เกิดกับอาจารย์................................. 
ค่าเป้าหมาย ......2.....ผลการด าเนินงาน ......2....บรรลุเป้าหมาย .....2.......คณะกรรมการประเมิน.........3....... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 3.1  การรับนักศึกษา 

 

เป้าหมาย รายละเอียด 



30 

 

 

3.1.1 การรับนักศึกษา 
 

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกท่ีใช้ร่วมกันกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ในการรับนักศึกษา ซ่ึงมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

1. วางแผนการรับนักศึกษา 
2. ด าเนินการรับสมัครนักศึกษา 
3. สรุปผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา 
4. ด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 
5. ประเมินผลการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา 
6. สรุปผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา 

 

การด าเนินการตามระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษา 
 

         เนื่องจาก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) ได้รับการ
อนุมัติให้เปิดใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรก ดังนั้น จึงได้ทบทวนกระบวนการที่ใช้รับนักศึกษา     
ในปีการศึกษา 2560 พบว่า การประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามสถานศึกษามีข้อจ ากัดด้านเวลาในการร่วม
กิจกรรมของนักเรียน จึงเพ่ิมเติมกระบวนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการวางแผนให้อาจารย์จัดโครงการ
บูรณาการ ด้านการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยน าเนื้อหาวิชาที่ใช้สอนมาบูรณาการและน าความรู้ไปเผยแพร่           
ตามโรงเรียน หรือตามกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย  ซ่ึงได้รับความสนใจจากนักเรียน รวมถึง
ประชาชนทั่วไป จึงน ากระบวนการดังกล่าวมาใช้ ในการรับสมัครนักศึกษา  

 

จากผลการด าเนินการตามระบบและกลไก ในปีการศึกษา 2563 พบว่า การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
โดยให้อาจารย์จัดโครงการบูรณาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและน าความรู้ไปเผยแพร่ตามโรงเรียน 
หรือตามกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ได้รับความสนใจจากนักเรียน แต่ จ านวนของผู้สมัครกับ

เชิงปริมาณ - นักศึกษาแรกเข้ามีจ านวนเป็นไปตามแผนการรับ นักศึกษาจ านวน 40 คน  
- นักศึกษาทุกคนได้รบัการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
- อัตราการออกกลางคันของนักศึกษาลดลง 
- นักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วนทุกด้าน 

เชิงคุณภาพ - นักศึกษาแรกเข้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุใน มคอ 2 
- นักศึกษาร้อยละ 80 มีความพร้อมที่จะเรยีนได้ตลอดหลักสูตร 
- นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียนและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
- นักศึกษาร้อยละ 100 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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นักศึกษาที่รายงานตัวมีจ านวนผกผันกัน อีกทั้ง กระบวนการที่ 3 สามารถรายงานสรุปผลการรับสมัคร
นักศึกษาในกระบวนการที่ 5 ภายหลังจากการรับรายงานตัวนักศึกษา ดังนั้นจึงยกเลิกกระบวนการที่ 3       
เพ่ือความกระชับของระบบและกลไก โดยน ามาใช้ในปีการศึกษา 2564 ซ่ึงมีกระบบและกลไก ดังนี้ 

1. วางแผนการรับนักศึกษา 
2. ด าเนินการรับสมัครนักศึกษา 
3. ด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 
4. สรุปผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา 

  

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการด าเนินการตามระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษา ดังนี้ 
 

1. วางแผนการรับนักศึกษา 
 

     หลักสูตรมีการวางแผนการรับนักศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร         
ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.1 ประธานหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศึกษา มคอ.2 เพ่ือ 
ศึกษาแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษาย้อนหลังตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2564 เพ่ือควบคุมอัตราอัตราส่วน
ของอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ คือ อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 18 คน (ดังตาราง 3.1)  
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษาย้อนหลัง 5 ปี (2560-2564) 
 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญา 
ชั้นปีที่ 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

1 40 40 40 40 

2 - 40 40 40 

3 - - 40 40 

4 - - 40 40 
รวม 40 80 160 160 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 
   1.2 ก าหนดแนวทางหรือวิธีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ซ่ึงมีวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
    1) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้วยการเดินทางไปจดักจิกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกันอย่างน้อย 5 หลักสูตร โดยระยะเวลา
จัดกิจกรรมข้ึนอยูก่ับทางโรงเรียนเป็นผู้ก าหนด 
 

                             2) จัดโครงการบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยน าเนื้อหาใน
รายวิชาเป็นผู้รบัผิดชอบโครงการ  
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    3) จัดนิทรรศการโดยแสดงผลงานของนักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กบันักเรียน / นักศึกษา  
 

2. ด าเนินการรับสมัครนักศึกษา 
 

                      หลักสูตร ได้ก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ดังนี้ 
 

2.1 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 หรือเทียบเท่า ในสายวิชาวิทยาศาสตร์และ/ 
หรือ ศิลปศาสตร์ 
 

2.2 เป็นนักเรียน ที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาคหกรรมหรือ 
อาหารและโภชนาการ และ/ หรือศลิปะประดิษฐ์  
 

2.3 เป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชา         
คหกรรมหรืออาหารและโภชนาการ และ/ หรือศิลปะประดิษฐ์  

 

3. ด าเนินการสอบคดัเลือกนักศึกษา 
           

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์
เพียงอย่างเดียว โดยส านักทะเบียนและวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้มีปฏิทินการรับสมัคร
นักศึกษาปีการศึกษา 2564 อย่างชัดเจน 

  

ทั้งนี้ก่อนด าเนินการสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ด าเนินการส่งรายชื่อ
อาจารย์ที่ท าหน้าที่ในการสอบสัมภาษณ์ให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการในการ
สอบคัดเลือกนักศึกษาในแต่ละรอบที่รบัสมัคร  

 
 
 

 

4. สรุปผลการสอบคดัเลือกนักศึกษา 
 

  ภายหลังจากการสอบคัดเลือกและรับรายงานตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564         
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ท าการตรวจสอบ จ านวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชา             
คหกรรมศาสตร์ จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ก่อนการรับรายงานตัว พบว่า มีนักเรียนที่สนใจและท าการ
สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 142 คน ในทุกรอบการสมัคร ทั้งนี้จากการ
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ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์        
ปีการศึกษา 2564 มีทัง้หมด 36 คน   
 

การประเมนิกระบวนการตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
 

 จากการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา พบว่า หลักสูตรมีการด าเนินการ
ตามระบบและกลไกครบทุกกระบวนการ  
 

 ทัง้นี้จากการทบทวนกระบวนการที่ 1 พบว่า การก าหนดแนวทางหรือวิธีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
โดยการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมกันอย่างน้อย 5 หลักสูตร ท าให้มีเวลาจ ากัดในการ     
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ส าหรับการจัดโครงการบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยน าเนื้อหาใน
รายวิชาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ยังขาดความชัดเจน อีกทั้งควรเพ่ิมเติมแนวทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
เข้าถึงนักเรียนมากยิ่งขึ้น  
 

 ส าหรับกระบวนการที่ 2 พบว่า มีประสิทธิภาพและสามารถก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครได้อย่าง
ชัดเจน จึงยังคงใช้กระบวนการนี้ในปีการศึกษาถดัไป 
 

 กระบวนการที่ 3 พบว่า ในการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ บางคนเข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ทันเวลา จึงเป็นผลท าให้จ านวนนักศึกษาที่เข้า     
รายงานตัวมีน้อยกว่าจ านวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ใน มคอ.2 
 

 นอกจากนั้นยังพบว่า หลักสูตร มีช่องทางการติดต่อไมเ่พียงพอในกรณีที่ผู้สมัครมีข้อสงสัยหรือมีปัญหา
ในการรับสมัคร ซึ่งส่งผลท าให้นักเรียนบางคนพลาดโอกาสในการเข้าเรยีนในหลักสูตร  
 

การปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไก 
 หลักสูตร ได้ปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา โดยจะก าหนดแนวทาง
เพ่ิมเติมส าหรับกระบวนการที่ 1 ด้วยการน าเนื้อหาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      
มาบูรณาการกับรายวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ น าไปเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 หรือ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพ้ืนที่ให้บริการของจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนที่สนใจ 
 นอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ด้วยวิธีการให้รุ่นพ่ีที่ก าลังศึกษาอยู่ เข้า
ร่วมกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร นอกเหนือจากกิจกรรมที่จัดขึ้นที่โรงเรียน รวมถึงการก าหนด
ช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางระบบออนไลน์ หรือ สื่อการประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้
เข้าถึงมากยิ่งขึน้ 
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   ทั้งนี้ยังเพ่ิมช่องทางในการติดต่อของผู้สมัครและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือลดปัญหาในกรณีที่
ผู้สมัครมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการรับสมัคร หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร
โดยตรง 
 

รวมถึงให้นักศึกษารุ่นพ่ีติดตามผู้สมัครเพ่ือเข้ารับการสอบคัดเลือก เพ่ือลดปัญหาการเข้าสอบ
สัมภาษณ์ไม่ตรงเวลา เพ่ือให้จ านวนนักศึกษาแรกเข้าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 โดยจะ
น ามาใช้ในปีการศึกษา 2565 ซ่ึงมีระบบและกลไก ดังนี้  

1. วางแผนการรับนักศึกษา 
2. ด าเนินการรับสมัครนักศึกษา 
3. เพ่ิมช่องทางในการติดต่อของผู้สมัครและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4. ด าเนินการสอบและติดตามผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก  
5. สรุปผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา 
 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  

ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

            หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มีระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อม  
ก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา ดังนี้ 

 

1. วางแผนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 
2. จัดโครงการ/ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 
3. ด าเนินการตามแผนทีก่ าหนดไว้ 
4. ประเมินโครงการ/กิจกรรม 
5. สรุปผลการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 
 
 
 

 

การด าเนินการตามระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
           

       ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้น าผลการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกที่ใช้ในปีการศึกษา 
2563 มาทบทวน พบว่า ควรจัดกิจกรรมที่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นและรุ่นน้องเนื่องจาก       
ในปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรกที่เปิดใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จึงมีนักศึกษา   
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2 ชั้นปี คือ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ท าให้เกิดช่องหว่างเรื่องการเข้าถึง การท าความรู้จัก ประกอบกับนักศึกษา
บางคนไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของทางหลักสูตรที่จัดขึ้น อีกทั้งควรมีการพัฒนาแผนในเรื่องของ
การเตรียมพ้ืนฐานในด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพในแต่ละชั้นปีให้มีพ้ืนฐานที่สูงขึ้น ดังนั้นหลักสูตรจึง
ปรับปรุง โดยให้อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการที่ 1 และกระบวนการที่ 2 ซึ่งในปีการศึกษา 2564 หลักสูตร    
มีการด าเนินการตามระบบและกลไก ดังนี้  

1. วางแผนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 
 หลักสูตรไดม้ีการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ส าหรับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การ
เรียนรู้แต่ละชั้นปีที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ดังนี้ 
 

ชั้นป ี ผลลัพธ์การเรียนรู ้
 1 มีความรู้พืน้ฐานด้านภาษาและการสื่อสาร มนุษยศาสตร์ หลักการและทฤษฎี

ทางคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ การจัดดอกไม้ เส้นใย ผ้าและ
เครื่องแต่งกาย คหเศรษฐศาสตร์  

2 มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหาร
จัดการงานบ้าน บริโภคศาสตร์ การแกะสลัก คอมพิวเตอร์และการพัฒนา
บุคลิกภาพ หลักการตัดเย็บ 

4 ประยุกต์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ในการวิจัย และ ปฏิบัติงานดา้นคหกรรม 
 

2. จัดโครงการ/ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการประชุมเพื่อจัดโครงการ / กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษา 

แต่ละชั้นปีเข้าร่วม โดยค านึงถึงวัตถุประสงคใ์นการจัดโครงการ/ กิจกรรม ตามที่ได้วางแผนไว้ ในการประชุม
ครั้งที ่1/2563 วันอังคารที ่1 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
   

2.1 โครงการ / กิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 

หลักสูตร ได้จัดโครงการ / กิจกรรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ดังนี้ 
 
  

ผลลัพธ์การเรียนรู ้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

วัน เวลา และสถานที ่

ภาษาและการส่ือสาร การอบรมและสอบประกัน
คุณภาพภาษาอังกฤษ 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครสวรรค์ 

- ทุกวันพธุ และ วันศุกร์ รอบเช้าและรอบบ่าย 
ตลอดภาคเรียน ที่ศูนยภ์าษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ 
กิจกรรมการเขยีน English 
Resume และภาษาอังกฤษ

อ.รังสิตา จันทร์หอม 8,600  
ออนไลน์ตามประกาศมหาวิทยาลยั 
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เพื่อการส่ือสาร ฯ 
มนุษยศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศ สาขาวิชา   

คหกรรมศาสตร์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร - ออนไลน์ตามประกาศมหาวิทยาลยั 

กิจกรรมท าบุญสาขาวิชา     
คหกรรมศาสตร์ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
รุ่นพี่ในสาขาวิชา 

- อาคาร 6 ตึกคหกรรมศาสตร์ 

ตามแผนการเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 
หลักการและทฤษฎีทาง 
คหกรรมศาสตร์ 

ตามแผนการเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 

อาหารและโภชนาการ ตามแผนการเรยีน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 
การจัดดอกไม้      กิจกรรมเตรียมความพรอ้มก่อน

เข้าเรียนนักศึกษาสาขาวิชา      
คหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 

ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 
อ.สิรภัทร สิริบรรสพ 

21,200  
อาคาร 6 ตึกคหกรรมศาสตร์ 

เส้นใย ตามแผนการเรียน อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย ตามแผนการเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 
คหเศรษฐศาสตร์ กิจกรรม บริหารงานครัวงาน

โรงแรมส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 

อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ ์ 8,600 ออนไลน์ตามประกาศมหาวิทยาลยั 

 

2.2 โครงการ / กิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
หลักสูตร ได้จัดโครงการ / กิจกรรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ดังนี้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

วัน เวลา และสถานที ่

ความรู้พื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์
และคณติศาสตร์ 

ตามแผนการเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 

สังคมศาสตร์ ตามแผนการเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 
บริหารจัดการงานบา้น ตามแผนการเรยีน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 
บริโภคศาสตร์ กิจกรรม บริหารงานครัวงาน

โ ร ง แ ร ม ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ ์ 8,600 ออนไลน์ตามประกาศมหาวิทยาลยั 

การแกะสลัก ตามแผนการเรียน 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 

คอมพิวเตอร์และการพัฒนา
บุคลิกภาพ 

ตามแผนการเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 

หลักการตัดเย็บ ตามแผนการเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 
 

2.3 โครงการ / กิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
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หลักสูตร ได้จัดโครงการ / กิจกรรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ดังนี้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้ โครงการ / กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

วัน เวลา และสถานที ่

ประยุกตค์วามรูด้้านค
หกรรมศาสตร์ในการ
วิจัย และปฏิบัติงาน
ด้านคหกรรม 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านคหกรรม
ศาสตร ์

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวชิา - สถานประกอบการที่นกัศึกษาฝึกงาน 

 
3. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  

           

ประธานหลักสูตร ได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละคนรับผิดชอบกิจกรรม       
ที่ได้วางแผนไว้ โดยพิจารณาจากความประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

3.1 โครงการ / กิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

วัน เวลา และสถานที ่

ภาษาและการส่ือสาร กา รอบรมและ สอบประกั น
คุณภาพภาษาอังกฤษ 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครสวรรค์ 

- ทุกวันพธุ และ วันศุกร์ รอบเช้าและรอบบ่าย 
ตลอดภาคเรียน ที่ศูนยภ์าษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ 
กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ ขี ย น  English 
Resume และภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร ฯ 

อ.รังสิตา จันทร์หอม 8,600 21 , 24 และ 26 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 08.30-16.30 น. (ออนไลน)์ 

มนุษยศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศ สาขาวิชา   
คหกรรมศาสตร์ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร - 21 มิถุนายน 2564 
เวลา 13.00-16.00 น. (ออนไลน์) 

กิจกรรมท าบุญสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
รุ่นพี่ในสาขาวิชา 

- 5 ธันวาคม 2564  
เวลา 08.30-12.00 น. 

ตึก 6 อาคารคหกรรมศาสตร์  
ตามแผนการเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 

หลักการและทฤษฎีทาง 
คหกรรมศาสตร์ 

ตามแผนการเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 

อาหารและโภชนาการ ตามแผนการเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 
การจัดดอกไม้      กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าเรียนนักศึกษาสาขาวิชาค
หกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 

ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 
อ.สิรภัทร สิริบรรสพ 

21,200 18-20 มีนาคม 2565 
เวลา 08.30-16.30 น. (ออนไลน์)  

เส้นใย ตามแผนการเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย ตามแผนการเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 
คหเศรษฐศาสตร์ ตามแผนการเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 
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3.2 โครงการ / กิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้ โครงการ / กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

วัน เวลา และสถานที ่

ความรู้พื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

ตามแผนการเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 

สังคมศาสตร์ ตามแผนการเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 
บริหารจัดการงานบา้น ตามแผนการเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 

 
บริโภคศาสตร์ กิจกรรม บริหารงานครัว

งานโรงแรมส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 

อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ์ 8,600 17 มีนาคม 2565 
เวลา 08.30-16.30 น. (ออนไลน์) 

การแกะสลัก ตามแผนการเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 
คอมพิวเตอร์และการพัฒนา
บุคลิกภาพ 

ตามแผนการเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 

หลักการตัดเย็บ ตามแผนการเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ตามตารางสอน 
 

3.3 โครงการ / กิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

วัน เวลา และสถานที ่

ประยุกตค์วามรูด้้าน 
คหกรรมศาสตร์ในการ
วิจัย และ ปฏิบตัิงาน
ด้านคหกรรม 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้าน 
คหกรรมศาสตร ์

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา - ธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565  
ณ สถานประกอบการที่นักศึกษา

ฝึกงาน 

 
 

4. ประเมินโครงการ/กิจกรรม 
จากการประเมินการจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐาน / การเรียนรู้ทักษะทางวิชาชีพด้าน            

คหกรรมศาสตร์ แต่ละกิจกรรมที่จัดข้ึนพบว่า นักศึกษาให้ความสนใจและได้รับความรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ดังนี้ 

4.1 โครงการ / กิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้ โครงการ / กิจกรรม ความรู้ที่ได้รับภายหลังจัดกิจกรรม 
ภาษาและการสื่อสาร การอบรมและสอบประกันคุณภาพ

ภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาได้รบัความรู้พืน้ฐานด้านทั้งการพูด ฟัง อ่าน และ 
เขียน ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
และเพื่อใช้ในการเรยีน 
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กิจกรรมการเขียน English 
Resume และภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ฯ 

นักศกึษาได้รูค้ าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับทางคหกรรมศาสตร์
พื้นฐานและประโยคที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
ก่อนเรียนตามแผนการเรยีนที่หลักสูตรจัดให ้

มนุษยศาสตร ์ โครงการปฐมนิเทศ สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร ์

นักศึกษาไดฝ้ึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการ
พูดคุยกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และ  
รุ่นพี่ ในสาขาวิชา 

กิจกรรมท าบุญสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร ์

นักศึกษาไดฝ้ึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ฝึกการเป็น
ผู้น าและผูต้าม  

ตามแผนการเรียน ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
หลักการและทฤษฎี
ทางคหกรรมศาสตร ์

ตามแผนการเรียน ตามวัตถุประสงค์ของรายวชิา 

อาหารและโภชนาการ ตามแผนการเรียน ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
การจัดดอกไม้      ตามแผนการเรียน ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
เส้นใย ตามแผนการเรียน ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย ตามแผนการเรียน ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
คหเศรษฐศาสตร ์ กิจกรรม บริหารงานครัวงาน

โรงแรมส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร ์

นักศึกษาได้เรียนรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับบริโภคนสิัยในยุคปจัจุบัน 
แนวทางการจัดการธุรกิจออนไลนเ์บื้องต้น ศิลปะการจัด
ตกแต่งอาหาร  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.2 โครงการ / กิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้ กจิกรรม ความรู้ที่ได้รับ 
ความรู้พืน้ฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

ตามแผนการเรียน ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
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สังคมศาสตร ์ ตามแผนการเรียน ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
บริหารจดัการงานบา้น ตามแผนการเรียน ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
บริโภคศาสตร ์ กิจกรรม บริหารงานครัวงาน

โรงแรมส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร ์

นักศกึษาได้เรียนรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับบริโภคนสิัยในยุคปจัจุบัน 
แนวทางการจัดการธรุกิจออนไลนเ์บื้องต้น ศิลปะการจัด
ตกแต่งอาหาร และ น าไปต่อยอดในการเรยีนวิชาปฏิบัติการ
อาหาร และ ศลิปะประดิษฐ์ รวมถึงวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางคหกรรมศาสตร์  

การแกะสลัก ตามแผนการเรียน ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
คอมพิวเตอร์และการ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

ตามแผนการเรียน ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

หลักการตัดเย็บ ตามแผนการเรียน ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
 

   4.3 โครงการ / กิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กิจกรรม ความรู้ที่ได้รับ 
ประยุกตค์วามรูด้้าน 
คหกรรมศาสตร์ในการ
วิจยั และ ปฏิบตัิงาน
ด้านคหกรรม 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน 
คหกรรมศาสตร ์

นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ในสายวิชาที ่
เลือกเรยีน ได้แก่ อาหารและโภชนาการ และ ศลิปะประดิษฐ์ 
ได้ปฏิบตัิงานจริงและฝึกทักษะด้านความสัมพันธร์ะหว่าง
บุคคล รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การปฏิบัติงาน 

 

5. สรุปผลการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
                       

   ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตร ได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและ
นักศึกษาได้รบัความรู้ทีส่ามารถน าไปใช้กับการเรียนในรายวิชาที่หลักสูตรจัดให้ในแผนการศึกษาต่อไป ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในส่วนของโครงการ / กิจกรรมที่จัดให้ส าหรับนักศึกษาปีที่ 2 นักศึกษาสามารถน าไป      
ต่อยอดในการเรียนวิชาปฏิบัติการอาหาร และ ศิลปะประดิษฐ์ รวมถึงวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง          
คหกรรมศาสตร์ 
 
 
 
การประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  

         จากการประเมินกระบวนการ ตามระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พบว่า 
หลักสูตร มีการด าเนินการตามระบบและกลไกครบทุกกระบวนการ  
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 จากการประเมนิกระบวนการเพ่ิมเติม พบว่า ในกระบวนการที่ 2 การจัดโครงการ / กิจกรรม ส าหรับ
นักศึกษายังไม่ครอบคลุมทุกผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยผลลัพธ์การเรียนรู้บางประเด็นจัดไว้ให้เรียนใน
หลักสูตรทั้งในสาขาวิชาและภายนอกสาขาวิชา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้น ๆ        
ที่ลงทะเบียนเรียน จึงควรมีวิธีการเพ่ิมเติมความรู้ / ทักษะ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งที่เป็นวิทยากรภายใน
มหาวิทยาลัย และ / หรือ ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

นอกจากนี้ยังพบว่า หลักสูตร ไม่มีการสอบข้อเขียนและความรู้เฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์ และใช้
เพียงการสอบสัมภาษณ์ ท าให้ไม่มีการประเมินความรู้พ้ืนฐานทางคหกรรมศาสตร์ของนักศึกษา เพ่ือก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย หรือ ก าหนดหัวข้อในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดังนั้นจึง 
ส่งผลให้ในการจัดโครงการ / กิจกรรม มีนักศึกษาบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ / 
กิจกรรม ที่สาขาวิชาได้จัดขึ้น 

 

การปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไก 
  

 หลักสูตร ได้ปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยการ
เพ่ิมเติมกระบวนการประเมินความรู้พ้ืนฐานทางคหกรรมศาสตร์ของนักศึกษา เป็นกระบวนการที่ 1 แทนการ
วางแผนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา  
 

 นอกจากนี้ยังปรับปรุงกระบวนการโดยการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้/เตรียมความพร้อมให้
นักศึกษา ต่อเนื่องจากขั้นตอนการจัดโครงการ/ กิจกรรม และเปลี่ยนขั้นตอนการด าเนินการตามแผนที่   
ก าหนดไว้ เป็นกระบวนการที่ 4 โดยจะน าไปใช้ในปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1. ประเมินความรู้พ้ืนฐานทางคหกรรมศาสตร์ของนักศึกษา  
2. วางแผนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 
3. จัดโครงการ/ กิจกรรมและเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู/้เตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 
4. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 
5. ประเมินโครงการ/กิจกรรม 
6. สรุปผลการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ....................การรับนักศึกษา............................. 
ค่าเปา้หมาย ......3.....ผลการด าเนินงาน ......3....บรรลุเป้าหมาย ......3.......คณะกรรมการประเมิน.......3........ 
ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

3.2.1 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
 

ระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
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   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกในการควบคุมดูแลให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. แต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษา 
2. ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. ก าหนดแนวทางในการให้ค าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 
4. ด าเนินการให้ค าปรึกษา 
5. จัดกจิกรรมทีเ่สริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี 
6. ก ากับ ติดตามการให้ค าปรึกษา 
7. สรุปผลการให้ค าปรึกษา 

 

การด าเนินการตามระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนวแก่นักศึกษา 
 

         ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้มีการน าผลการประเมินการด าเนินการในปีการศึกษา 2563        
มาทบทวน พบว่า กระบวนการที่ 3 สามารถก าหนดไว้ได้ในกระบวนการที่ 2 ได้ เพ่ือท าให้กระบวนการมีความ
กระชับ นอกจากนี้กระบวนการที่ 5 สามารถยกเลิกได้ เนื่องจาก สามารถน าไปเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ
กระบวนการในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเตรยีมความพร้อมให้แก่นักศึกษาได้  
 

 นอกจากนี้ยังพบว่า หลักสูตร ไม่มีช่องทางในการติดต่อกรณีที่นักศึกษาต้องการปรึกษาปัญหาส่วนตัว
โดยล าพังกับอาจารย์ที่ปรึกษา และขาดแนวทางในการให้ค าปรึกษาในกรณีที่ปัญหานั้นต้องได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงด้านการออกกลางคันของนักศึกษาและรักษาอัตราคงอยู่ของนักศึกษาให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 

 ดังนั้นจึงได้ท าการยกเลิกกระบวนการที่ 3 และกระบวนการที่ 5 เพ่ือความกระชับและลดความ
ซ้ าซ้อนของกระบวนการ อีกทั้งเพ่ิมเติมกระบวนการ การก าหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารในการดูแล       
ให้ค าปรึกษาในกรณีที่นักศึกษาต้องการปรึกษาปัญหาส่วนตัวโดยล าพังกับอาจารย์ที่ปรึกษาและก าหนด
แนวทางในการให้ค าปรึกษาในกรณีที่ปัญหานั้นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งน ามาใช้ในปีการศึกษา 
2564 โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 
 
 

1. แต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษา 
2. ก าหนดบทบาท หน้าที ่และแนวทางการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. ก าหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารในการดูแลให้ค าปรึกษา 
4. ก าหนดแนวทางในการให้ค าปรึกษาในกรณีที่ปัญหานั้นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
5. ด าเนินการใหค้ าปรึกษา 



43 

 

6. ก ากับ ติดตามการให้ค าปรึกษา 
7. สรุปผลการให้ค าปรึกษา 

 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตร มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ 
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี้ 
 

1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมเพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษา  
แต่ละชั้นปี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

                                    
                                     
                        

1 2 3 4 

  .     ก ล า   ธ           

ผศ.สริภัทร สิริบรรสพ      

 . า           ล ก                

อ.รังสิตา จันทรห์อม      

 .ทศพร โพธิ์เนียม     

 

2.  ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประชุมเพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา    
ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทและ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

2.1) ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ หมายถึง การให้ค าปรึกษาด้านการเรียนซึ่งครอบคลุม 
เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
2) ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 
3) ให้ค าปรึกษาเรื่องการเรยีน 

 

  2.2) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัว หมายถึง การให้ค าปรึกษาในปรับตัว ครอบคลุมถึง
เรื่องตา่ง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   1) ปัญหาการคบเพ่ือน 
   2) ปัญหาด้านสุขภาพจิต 
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   3) ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเพ่ือน หรือ รุ่นพี่/รุ่นน้อง 
 

  2.3) ให้ค าปรึกษาในการท ากิจกรรมของนักศึกษา หมายถึง การให้ค าปรึกษาด้านการ        
ท ากิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และการปรับตัวในการท างานในอนาคต รวมถึงเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบคลุมถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   1) การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่ทางสถาบันจัดขึ้น หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ด าเนินการ 
   2) การปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   3) พัฒนาทักษะการท างานของตนเองในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างเป็นระบบ 
และเรียนรู้วิธีการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง 
   4) การแบ่งเวลาในการท ากิจกรรมใหเ้หมาะสมกับการเรียน 
   5) สร้างวัฒนธรรมความประพฤติท่ีดีให้กับรุ่นพ่ี หรือเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้อง 
   6) ปลูกจิตส านึกของนักศึกษาให้ตระหนักในคุณค่าของมรดกของชาติ เช่น 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นไทย รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวนักศึกษา และ
สถานศกึษาให้สะอาดเป็นระเบียบเรยีบร้อย สวยงาม เป็นต้น 
 

3. ก าหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารในการดูแลให้ค าปรึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการก าหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารในการดูแลให้

ค าปรึกษา ในกรณีที่นักศึกษาประสงค์จะติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยล าพัง จะท าการแจ้งทาง E-mail line 
หรอื Facebook ส่วนตัวของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเขา้รับค าปรึกษาได้ในทันท่วงที 

 

4. ก าหนดแนวทางในการให้ค าปรึกษาในกรณีที่ปัญหานั้นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดแนวทางในการให้ค าปรึกษาในกรณีที่ปัญหานั้น

ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เช่น เรื่องการเรียน เรื่องปัญหาส่วนตัว หรือ เกินขีดความสามารถของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมแีนวทางดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 4.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 4.2 ประสาน/ติดต่อไปยังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น หรอื คณะอ่ืน 
 4.3 ประสาน/ติดต่อฝ่ายทะเบียนของทางมหาวิทยาลัย 

4.4 ติตต่อผู้ปกครองของนักศึกษาเพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 
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5. ด าเนินการใหค้ าปรึกษา 
  

  ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับการร้องเรียนเรื่อง      
การสั่งงานที่คลาดเคลื่อนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เป็นผลท าให้นักศึกษาไม่ครบและไม่ตรงตามที่
อาจารย์ผู้สอนสั่งงาน ซึ่งจะส่งผลต่อผลการเรียนในปลายภาคเรียน  
   

  อาจารย์ที่ปรึกษา ได้น าเรื่องที่รับการร้องเรียนแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงได้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทั้งฝ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ นักศึกษา พบว่า อาจารย์สั่งงานส าหรับ
นักศึกษาทุกคนให้ปฏิบัติตาม แต่อาจมีนักศึกษาบางส่วนเข้าใจผิดพลาด ท าให้นักศึกษาส่งงานไม่ตรงตามที่
อาจารย์ผู้สอนก าหนด และอาจส่งผลท าให้มีอคติต่ออาจารย์ผู้สอน ดังนั้น จึงให้อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้ชัดเจน
ต่อนักศึกษาทุกคนอีกครั้ง และให้นักศึกษาที่ส่งงานไม่ตรงตามหัวข้อที่ก าหนดให้ท าให้ครบและส่งกลับมา      
ยังอาจารย์ผู้สอนอีกครั้ง 
 

  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ปรึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง          
คหกรรมศาสตร์ ว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน หรือ บางสถานประกอบการรับ
นักศึกษาฝึกงานไม่เกิน 2 คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในพ้ืนที่ใกล้เคียง
ท าให้มีปัญหาในการหาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอาจส่งกระทบต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
ที่ล่าช้ากว่าก าหนด อีกท้ังส่งผลต่อระยะเวลาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จึงแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและร่วมประชุมเพ่ือหา
แนวทางแก้ไขในการประชุมครั้งที่  2/2564 วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 มติที่ประชุมเสนอให้ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาแจ้งให้นักศึกษาติดต่อไปยังสถานประกอบการใกล้ที่พักอาศัย โดยค านึงมาตรการใน
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 

 

6. ก ากับ ติดตามการให้ค าปรึกษา 
  

 จากการให้ค าปรึกษากับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้ร้องเรียน เรื่อง การสั่งงานที่คลาดเคลื่อนของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ติดตามวิธีการแก้ไขปัญหา คือ อาจารย์
รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว ได้อธิบายงานซ้ าอีกครั้งอย่างชัดเจนกับนักศึกษาทุกคน เกิดความเข้าใจตรงกัน 
และนักศึกษาที่ส่งงานไม่ตรงตามหัวข้อที่ก าหนด ส่งงานกลับมาให้อาจารย์เพื่อตรวจให้คะแนน 

 ส าหรับการหาสถานประกอบการในการฝึกประสบการณว์ิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่ติดต่อประสานงานกับพ้ืนที่ใกล้ เคียงกับที่นักศึกษาพักอาศัย และ สถานประกอบการ
สามารถรับนักศึกษาได้มากกว่า 2 คน ขณะที่นักศึกษาบางส่วนมีความประสงค์จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
เพียงล าพัง 
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7. สรุปผลการให้ค าปรึกษา 
   

  ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตร ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1         
ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 โดยให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเพียงหนึ่งคนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษารอง 1 คน       
มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างชัดเจน ก าหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารในการ
ดูแลให้ค าปรึกษา รวมถึงก าหนดแนวทางในการให้ค าปรึกษาในกรณีที่ปัญหานั้นต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน ให้ค าปรึกษากบันักศกึษา และ ก ากับติดตามการให้ค าปรึกษา  
   

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดแนวทางการประเมินผลการให้ค าปรกึษา 
ของอาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งรวบรวม
จากนักศึกษาทุกคนและทุกชั้นปีที่ยังศึกษาอยู่ในหลักสูตร โดยผลการประเมิน พบว่า นักศึกษมีความพอใจ     
อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยรวมที ่3.89  (ตารางที่ 3.1) 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564 
                และเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (2561-2563)  
 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
เฉลี่
ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

เฉลี่
ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

เฉลี่
ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

เฉลี่ย ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. ให้ค าแนะน าที่ถกูต้องชัดเจนในด้านหลักสูตรและ
การเรียน 

4.02 มาก 4.04 มาก 4.07 มาก 4.10 มาก 

2. ให้ค าปรึกษาที่มีประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน
และมีการติดตามผลการเรียนสม่ าเสมอ 

3.78 มาก 3.80 มาก 3.81 มาก 3.84 มาก 

3. ช่วยเหลือแนะน าเพื่อแก้ไขอุปสรรค ปัญหาในการ
เรียนวิชาทั้งในและนอกสาขาวิชา 

3.63 มาก 3.65 มาก 3.67 มาก 3.70 มาก 

4. พิจารณาดูแลการยื่นค าร้องต่าง ๆ ใหค้ าแนะน าและ
เสนอแนะแนวทางในการด าเนินการอยา่งเป็นขั้นตอน
ได้ถูกตอ้งตามระเบียบ 

3.69 มาก 3.70 มาก 3.72 มาก 3.75 มาก 

5. จัดสรรเวลาเพื่อให้นักศึกษาเข้าพบได้ทั้งกรณีทั่วไป
และกรณีพิเศษเมื่อนักศึกษาตอ้งการความช่วยเหลอื 

3.65 มาก 3.69 มาก 3.70 มาก 3.72 มาก 

6. ให้ค าปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ งานอาชีพ และ
การเรยีนต่อในระดับสูงได้ 

3.63 มาก 3.67 มาก 3.70 มาก 3.73 มาก 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
เฉลี่
ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

เฉลี่
ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

เฉลี่
ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

เฉลี่ย ระดับ
ความพึง
พอใจ 

7. ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่ออาจารย์ สาขาวิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัย 

3.57 มาก 3.59 มาก 3.61 มาก 3.63 มาก 

8. ส่งเสริมสนบัสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมใน 4.02 มาก 4.04 มาก 4.06 มาก 4.08 มาก 
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ระดับคณะและมหาวิทยาลยั 
9. รับฟังปัญหาของนักศึกษาด้วยความจริงใจ 4.09 มาก 4.13 มาก 4.15 มาก 4.18 มาก 
10. ใช้ค าพูดเหมาะสมในการให้ค าปรึกษา 4.04 มาก 4.09 มาก 4.13 มาก 4.18 มาก 

รวม 3.81 มาก 3.84 มาก 3.86 มาก 3.89 มาก 
 

จากตารางที่ 3.1 สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ในระดับมาก โดยในปีการศึกษา 2564 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.89 และมี
แนวโน้มดีขึ้นในทุกเรื่องและทุกปีการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 2562 และ 2563 ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยที่ 3.81, 3.84 , 3.86 ใน ตามล าดับ  
 

การประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว          
แก่นักศึกษา 
 

 จากการประเมินกระบวนการ ตามระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ    
แนะแนวแก่นักศึกษา พบว่า ระบบและกลไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูแลให้ค าปรึกษาและ
แนะแนวแก่นักศึกษาในกรณีท่ีมีปัญหาได้และมีการตดิตามผลการให้ค าปรึกษา 
 

 ทัง้นี้จากการประเมินกระบวนการเพิม่เติม พบว่า ในกระบวนการที่ 1 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจะ
เกิดข้ึนก่อนการรับรายงานตัวในปีการศึกษาที่เปิดรับนักศึกษา และจะเป็นอาจารย์คนเดิมจนจบหลักสูตร  
 

 กระบวนการที่ 2 พบว่า บทบาทหน้าของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ ในข้อที่ 1 เป็นหน้าที่ของ
ประธานหลักสูตร ที่เป็นผู้ด าเนินการวางแผนการเรียนของนักศึกษาตลอดหลักสูตร ส าหรับหน้าที่ให้ค าปรึกษา
ในการท ากิจกรรมของนักศึกษา เป็นหน้าที่รับผิดชอบของอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ  
 

 กระบวนการที่ 3 พบว่า เนื่องจากฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนจะมีก าหนดวันและเวลาในการเข้าพบ 
อาจารย์ที่ปรึกษาในหนึ่งวันต่อสัปดาห์ ดังนั้น นักศึกษาทุกคนจะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์         
ที่ปรึกษาของตนเอง อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาผ่าน www.regis.nsru.ac.th    
ด้วยตนเอง 
 
 
 กระบวนการที่ 6 สามารถด าเนินการพร้อมกับกระบวนการที่ 5 ได้ภายหลังจากการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ การแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสร็จสิ้นลง 
 

ส าหรับแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า มีรายการ
ประเมิน 2 รายการ สามารถยกเลิกและ/หรือ เปลี่ยนประเด็นในการประเมินได้ คือ รายการประเมินที่          
7 และ 8   
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การปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไก 
 

 หลักสูตร ได้ปรับปรุงกระบวนการจากการได้ปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไกการ
ควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษา โดย ยกเลิกกระบวนการที่ 1 เพ่ือความกระชับของ
กระบวนการ  
 

 ส าหรับกระบวนการที่ 2 จะด าเนินการพิจารณาเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้
เหมาะสมในการดูแลให้ค าปรึกษาและแนะแนวนักศึกษา 
 

 รวมถึงยกเลิกกระบวนการที่ 3 เนื่องจากนักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาได้
ด้วยตนเอง และ มีวัน เวลา ในการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษาอย่างชัดเจน  
 

 ส าหรับแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา จะด าเนินการพิจรณา
รายการประเมินให้เหมาะสม ซึ่งจะน าไปใช้ในปีการศึกษา 2565 โดยมีระบบและกลไก ดังนี ้

1. ก าหนดบทบาท หน้าที่ และแนวทางการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. ก าหนดแนวทางในการให้ค าปรึกษาในกรณีที่ปัญหานั้นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
3. ด าเนินการให้ค าปรึกษาและก ากับ ติดตามการให้ค าปรึกษา 
4. พิจารณารายการประเมินผลการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาให้เหมาะสม 

5. สรุปผลการให้ค าปรึกษา 
 

3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 1. วางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ 
 2. จัดท าโครงการตามแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ 
 3. ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 4. สรุปผลการด าเนินการ 
 

การด าเนินการตามระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
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ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตร ได้น าผลการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกที่ใช้ในปี
การศึกษา 2563 มาทบทวน พบว่า หัวข้อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมควรมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนเนื้อหา   
ของรายวิชาที่น ามาใช้ในการฝึกอบรม อีกทั้งไม่มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาเป็นผู้บรรยายหรืออบรม        
เชิงปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังพบว่า หลักสูตร ไม่มีการน านักศึกษาไปแข่งขันทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
ภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงปรับปรุงกระบวนการ โดยการเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ใน
ด้านทกัษะและการเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในหัวข้อที่น่าสนใจ ทันสมัย และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงในระหว่างการเรียน การฝึกประสบการณ์วชิชาชีพ หรือ หลังจบการศึกษา นอกจากนั้นยัง
เพ่ิมการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ไปแข่งขันทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือน ามาใช้ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1. วางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ 
 2. จัดท าโครงการตามแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ 
 3. เชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับนักศึกษา 
 4. ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 5. สรุปผลการด าเนินการ 

 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตร มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

1. วางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ 
  ประธานหลักสูตร ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการประชุมเพ่ือวางแผนการ
จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 
2564 โดยพิจารณาจากทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ควรพัฒนา ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ และ ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ดังนี้ 
 
 
 
 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ชื่อโครงการ/กิจกรรม นักศึกษาท่ีเข้าร่วม 
ปีที1่ ปีที ่

2 
ปีที่ 
3 

ปีที ่
4 

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม การบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน   -  
ทักษะด้านสารสนเทศ การอบรมเชงิปฏิบัติการเกี่วกับทักษะด้าน

สารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้การเรียนและการท างาน 
  - - 

ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพ   - - 
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สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 
 

2. จัดท าโครงการตามแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ 
 

หลักสูตร ได้จัดท าโครงการตามแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ 3  ด้าน ดังนี้ 
 

ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ ชั้นปีที่เข้าร่วม งบประมาณ 
(บาท) ปีที่1 ปีที่ 2 ปีที่ 4  

ด้ า นก า ร เ รี ย นรู้ แ ละ
นวัตกรรม 

การน าเสนองานวิจัย การประชุมวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 
อ.ทศพร โพธิ์เนียม 
อ.รังสิตา จันทร์หอม 

-   - 

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

อ.ทศพร โพธิ์เนียม 
อ.รังสิตา จันทร์หอม 

- -  - 

ด้านสารสนเทศ โครงการเปิดติวข้อสอบประกันคุณภาพ
ภาษาอังกฤษ 

ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
นครสวรรค์ 

  - - 

การอบรม ห้องเรียนยุคใหม่  
Class time  

ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
นครสวรรค์ 

  - - 

ด้านชีวิตและอาชีพ กิจกรรม บริหารงานครัวงานโรงแรม
ส าหรบันักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ์   - 8,600 

กิจกรรมการเขยีน English Resume 
และภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ฯ 

อ.รังสิตา จันทร์หอม   - 8,600 

 

3. เชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับนักศึกษา 
 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตร ได้ด าเนินการเสนอรายชื่อวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ      
ด้านการบริหารงานครัวและการจัดการธุรกิจออนไลน์จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณเจนจิรา พานเจริญกุล     
เจ้าของร้าน Raticha cafe & restaurant จังหวัดเชียงใหม่ และ คุณสหัสชัย โยปัญญา เจ้าของร้าน 
Croissant Mellow cafe จังหวัดเชียงใหม่ ต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือมาให้ความรู้กับ
นักศึกษา ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพ สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้
นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาหารว่าง เครื่องดื่ม 
วิทยาการขนมอบและการตกแต่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์คหกรรมศาสตร์และการตลาด  

 

4. ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

หลักสูตร ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามท่ีได้วางแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ ในแต่ละ 
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ทักษะ ดังนี้ 
 

  1) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  
   หลักสูตร ได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่สามารถน าเนื้อหารายวิชา
มาบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานของนักศึกษาได้ และให้นักศึกษาคิดโครงการ หรือ พัฒนากระบวนการ
ในการท างาน เพ่ือน าไปแก้ไข พัฒนา และเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน/บริการวิชาการ อีกทั้งมอบหมายให้
นักศึกษาน าเสนอในการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ เข้าร่วมการประกวดผลงาน     
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ในโครงการ การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 (รูปแบบ
ออนไลน์) ผ่านระบบ Zoom [https://zoom.us/j/95675095197 และ https://zoom.us/j/4731748071 
ดังรายละเอียด 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ชื่อผลงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ วัน เวลา สถานที ่ งบประมาณ 
1 การน าเสนองานวิจัย การประชุม

วิชาการด้ านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

การพัฒนาขนมสโคน 

 

อ.ทศพร โพธิ์เนยีม 
อ.รังสติา จันทร์หอม 

23 สิงหาคม 2564 
เวลา 13.30-16.30 น. 

(ออนไลน์) 

- 

ขนมโคเม็ดขนุน ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 23 สิงหาคม 2564 
เวลา 13.00-16.30 น. 

(ออนไลน์) 

5,000 

การประกวดผลงานสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน 

การพัฒนากระบวนการท างาน

ธุรกิจดอกไม้ 

อ.ทศพร โพธิ์เนยีม 
อ.รังสิตา จันทร์หอม 

2 มีนาคม 2565 
เวลา 13.30-15.30 น. 

(ออนไลน์) 

5,000 

   

2) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้านสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ก าหนดให้นักศึกษาทุกระดับชั้นสอบประกัน

คุณภาพคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ให้ผ่านในระดับ 6 ก่อนภาคการศึกษาที่ 6 หรือ ภาคการศึกษาที่ 1     
ปีการศึกษาที่นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด 
การติวขอ้สอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษก่อนสอบ ดังรายละเอียด 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ วัน เวลา สถานที ่ งบประมาณ 
1 โครงการเปิดติวข้อสอบประกันคุณภาพ

ภาษาอังกฤษ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

30 สิงหาคม 2564 
1,3,5 กันยายน 2564 

เวลา 08.30-16.30 น.(ออนไลน)์ 

- 

2 การอบรม ห้องเรียนยุคใหม่ Classtime ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

2 กันยายน 2564ง 
เวลา 15.00-16.30 น.(ออนไลน)์ 

- 
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3) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้านชีวิตและอาชีพ 
 

   หลักสูตรได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพ สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์สู่ศตวรรษท่ี 21 ตามที่ไดว้างแผนไว้ ส าหรับนักศกึษาแต่ละชั้นปี ดังนี้ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ วัน เวลา สถานที ่ งบประมาณ หมายเหต ุ
1 กจิกรรม บริหารงานครัวงาน

โรงแรมส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 

อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ ์ 17 มีนาคม 2565 
เวลา 08.30-16.30 (ออนไลน)์ 

8,600 - 

2 กิจกรรมการเขยีน English 
Resume และภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ฯ 

อ.รังสิตา จันทร์หอม 21 , 24 และ 26 พฤศจิกายน 
2564 เวลา 08.30-16.30 น.  

(ออนไลน)์ 

8,600 - 

- 

5. สรุปผลการด าเนินการ 
 

   ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตร ได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 
โดยมีการวางแผนจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านสารสนเทศ และด้านชีวิตและอาชีพ         
มีการจัดท าโครงการแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21         
โดยก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม กิจกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งมีการเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับนักศึกษา ในโครงการ
บริหารงานครัวและการจัดการธุรกิจอาหารออนไลน์ และมีผลการด าเนินการในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
 

1) การพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ชื่อผลงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการแข่งขัน 
1 การน าเสนองานวจิัย การประชุม

วชิาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

การพัฒนาขนมสโคน อ.ทศพร โพธิ์เนยีม 
อ.รังสิตา จันทร์หอม 

รางวัลชนะเลิศ 

ขนมโคเมด็ขนุน ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ รางวัลชมเชย  
การประกวดผลงานสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน 

การพัฒนากระบวนการท างาน
ธุรกิจดอกไม้ 

อ.ทศพร โพธิ์เนยีม 
อ.รังสิตา จันทร์หอม 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  

   

 โครงการ กิจกรรม และ ผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาท าและได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย 
และการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ท าให้นักศึกษาได้น าเนื้อหาที่
เรียนรู้ผ่านมาแล้วน ามาบูรณาการจนส าเร็จ 
 

2) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านสารสนเทศ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ ความรู้ที่ได้หลงัจัดกิจกรรม 
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1 โครงการเปิดติวข้อสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานด้านทั้งการพูด 
ฟัง อ่าน และ เขียน ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้   
ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและเพื่อใช้   
ในการเรียน และเทคนิค วิธีการสอบประกัน
คุณภาพภาษาอังกฤษให้ผ่านในระดับที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

2 การอบรม ห้องเรียนยุคใหม่ Classtime ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

นักศึกษาได้เรียนรู้แบบที่ทันสมัยและเรียนรู้
วิธีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
แบบทันทีในชั้นเรียน 

 

 3) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านชีวิตและอาชีพ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ ความรู้ที่ได้หลงัจัดกิจกรรม 
1 โครงการบริหารงานครัวและการจัดการธุรกิจ

อาหารออนไลน์ 
อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ์ นักศึกษาได้เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริโภคนิสัยในยุคปัจจบุัน 

แนวทางการจัดการธุรกิจออนไลน์เบื้องต้น ศลิปะการจัดตกแต่ง
อาหาร 

2 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
ในงานคหกรรมศาสตร์ 

อ.รังสิตา จันทร์หอม นักศึกษาได้รู้ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับทางคหกรรมศาสตร์พื้นฐาน
และประโยคที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจ าวันก่อนเรียนตาม
แผนการเรียนที่หลักสูตรจัดให ้

 
การประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

 จากการประเมินกระบวนการ ตามระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า กระบวนการที่ 1 ยังไม่ครอบคลุมประเด็นในการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เท่าที่ควร เนื่องจาก โครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น
เป็นประเด็นการพัฒนาเดิมทั้งปีการศึกษา 2563 และ 2564  
 

 จากการประเมินกระบวนการเพ่ิมเตมิ พบว่า หลักสูตรยังไม่มีการน านักศึกษาไปแข่งขันทักษะด้านการ
เรียนรู้และนวัตกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังไม่มีการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ / กิจกรรม  
 

การปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไก 
 

 หลักสูตร ได้ปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยศึกษารายละเอียดที่ควรพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นอื่นเพ่ิมเติม โดยจะน ามาเปน็กระบวนการที่ 1  
 

ส าหรับการแข่งขันนอกสถานที่ เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัส Covid-19 จึงไม่
สามารถด าเนินการได ้
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 ในกระบวนการที่ 3 ยังคงกระบวนการเดิม เนื่องจากท าให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างสนุกสนาน รวมถึง    
ได้เรียนรู้จากผู้ประกอบการโดยตรง และ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาในการประกอบอาชีพในอนาคต  
 

 นอกจากนี้ยังเพ่ิมเติมกระบวนการ การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ / กิจกรรม ซึ่งจะน าไปใช้ในปีการศึกษา 2565 
โดยมีระบบและกลไก ดังนี ้

1. ศึกษารายละเอียดทีค่วรพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ฯ เพ่ิมเติม 
2. วางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ฯ 

 3. จัดท าโครงการแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ 
 4. เชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับนักศึกษา 
 5. ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 6. ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ฯ  

7. สรุปผลการด าเนนิการ 
 
ตัวบ่งชี้ที ่3.2 ....................การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา............................. 
ค่าเป้าหมาย ......3.....ผลการด าเนินงาน ......3....บรรลุเป้าหมาย ......3.......คณะกรรมการประเมิน........4........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   

3.3.1 การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 
 

ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า 
(1) 

จ านวนการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร (2) 

จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อ
ออกสะสมจนถึงสิ้นปกีารศึกษา 

2564 (3) 

อัตราการคงอยู่ 
(1) - (3) × 100 

      (1) 2562 2563 2564 
2559 45 31   13 71.11 
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2560 41  31 0 10 75.61 
2561 0 0 0 0 0 0.00 

 

จากการวิเคราะห์จ านวนนักศึกษาท่ีลาออกและคัดชื่อออกของนักศึกษา พบว่ามีสาเหตุ ดังนี้ 
 1. นักศึกษาไม่ถนัดหรือไม่มีความชอบจึงไม่เรียนและลาออกไปเรียนในสาขาวิชาอ่ืน 
 2. นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนหรือมีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัย 

ก าหนด 
 3. นักศึกษาลาออกไปท างานเพ่ือช่วยเหลือครอบครัว เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
 

3.3.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 
ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ การรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 31 คน (ตารางที่ 3.2)  

 

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2561 และ 2562 หลักสูตร อยู่ในระหว่างการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2563) จึงไม่มีการเปิดรับนักศึกษา ดังนั้นจึงไม่มีการประเมินความพึง
ใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3.2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรปีการศึกษา 2564 และ
เปรียบเทียบ 
                ย้อนหลงั 2 ปีการศึกษา (2560 และ 2563)  

รายการประเมิน ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
เฉลี่ย ระดับความ

พึงพอใจ 
เฉลี่ย ระดับความ

พึงพอใจ 
เฉลี่ย ระดับความ 

พึงพอใจ 
การรับนักศึกษา 
มีช่องทางการรับนักศึกษาและการติดต่อที่หลากหลาย 3.98 มาก 4.13 มาก 4.16 มาก 
มีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาสอดคล้องกับความ 3.79 มาก 3.91 มาก 3.93 มาก 
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ต้องการของหลักสูตร 
กระบวนการรับนักศึกษามีความชัดเจน ตรวจสอบได้ 4.21 มาก 4.37 มาก 4.39 มาก 

รวม 3.99 มาก 4.14 มาก 4.16 มาก 
การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
มีการเตรียมความพร้อมเพือ่พัฒนาทกัษะทางด้านวิชาชพีและ
วิชาการ 

4.23 มาก 4.30 มาก 4.33 มาก 

เนื้อหาหรือรายละเอียดส าหรับการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้า
ศึกษามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักสูตร 

3.89 มาก 3.91 มาก 3.95 มาก 

ตวามรู้ที่ได้รับจากการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
สามารถน าไปปรับใช้กับรายวิชาเรียนได ้

4.49 มาก 4.57 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 

ตวามรูท้ี่ไดร้ับจากการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
สามารถน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวันได้ 

4.56 มากที่สุด 4.61 มากที่สุด 4.63 มากที่สุด 

รวม 4.29 มาก 4.34 มาก 4.38 มาก 
การควบคุมดแูลการให้ค าปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
มีการก าหนดปฏิทิน/ชว่งเวลาการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
อย่างชัดเจน 

3.84 มาก 3.93 มาก 3.96 มาก 

มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและ อาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างหลากหลาย 

3.75 มาก 3.89 มาก 3.93 มาก 

สถานที่ และระยะเวลาในการให้ค าปรึกษาและแนะแนว  
มีความเหมาะสม 

3.73 มาก 3.78 มาก 3.81 มาก 

มีการให้ค าแนะน าด้านวิชาการโดยค านงึถึงความต้องการ 
ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 

3.81 มาก 3.94 มาก 3.96 มาก 

มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการเรียนของนักศึกษา 3.78 มาก 3.81 มาก 3.84 มาก 
มีการให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือนักศึกษา ทั้งด้านการ
เรียน การปรับตัวในการเรียนและดา้นอืน่ๆ 

4.54 มากที่สุด 4.59 มากที่สุด 4.61 มากที่สุด 

รวม 3.91 มาก 3.99 มาก 4.02 มาก 
การพฒันาศกัยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับวตัถุประสงค์หลักสูตร 

3.80 มาก 3.83 มาก 3.86 มาก 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความครบถ้วนทั้งด้านทักษะการ
เรียนรู้แบะนวัตกรรม ทกัษะสารสนเทศ ทักษะดา้นชีวิตและ
อาชีพ 

3.84 มาก 3.87 มาก 3.89 มาก 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
เฉลี่ย ระดับความ

พึงพอใจ 
เฉลี่ย ระดับความ

พึงพอใจ 
เฉลี่ย ระดับความ 

พึงพอใจ 
ตวามรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถน าไป
ปรับใช้กับรายวิชาเรียนได ้

3.77 มาก 3.80 มาก 3.84 มาก 

ตวามรู้ทีไ่ด้รับจากการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถน าไป
ปรับใช้ชีวิตประจ าวันได้ 

3.89 มาก 3.91 มาก 3.93 มาก 

รวม 3.83 มาก 3.85 มาก 3.88 มาก 
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เฉลี่ยรวม 4.01 มาก 4.08 มาก 4.11 มาก 
 

จากตารางที่ 3.2 สามารถสรุปได้ว่าในปีการศึกษา 2564 นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก         
มีค่าเฉลี่ย 4.11 และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2560 และ 2563 จากคะแนนเฉลี่ย     
4.01 และ 4.08 ตามล าดับ  
 ส าหรับการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกดังนี้ 
  1. ก าหนดช่องทางในการบัข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
  2. สร้างแบบฟอร์มในการรับข้อร้องเรียน 
  3. จัดการข้อร้องเรียน 
  4. สรุปการจัดการข้อร้องเรยีน  
  

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตร ไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา แต่ได้มีการทบทวนระบบและกลไกที่ใช้
ในการจัดการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษา ดังนี้ 

1. ก าหนดช่องทางในการับข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการก าหนดช่องทางในการับข้อร้องเรียนของนักศึกษา

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าข้อร้องเรียนมาแจ้งยังอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้รับทราบ 
ดังนี้ 

 1. ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง 
 2. Facebook ของสาขาวิชา 
 3. Website ของสาขาวิชา 

  

2. สร้างแบบฟอร์มในการรับข้อร้องเรียน 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการสร้างแบบฟอร์มในการรับข้อร้องเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ google form เพ่ือให้เกิดความสบายใจกับนักศึกษากรณีมีปัญหาส่วนตัวที่ไม่สามารถ
เปิดเผยได้ 
  

3. จัดการข้อร้องเรียน 
 เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษา

จะด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนให้นักศึกษา โดยประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางและ
ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาในนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
 

4. สรุปการจัดการข้อร้องเรียน  
ในปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากนักศึกษา 
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  จากการประเมนิกระบวนการตามระบบและกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา พบว่า 
กระบวนการที่ 2 สามารถด าเนินการได้พร้อมกับกระบวนการที่ 1 และควรเพ่ิมช่องทางในการรับข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 
   

  กระบวนการที่ 3 พบว่า ควรมีระดับและระยะเวลาในการด าเนินการแก้ไขหรือจัดการ       
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา ให้ชัดเจน อีกท้ังยังขาดการประเมนิการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษา 
 

  การปรับปรุงกระบวนการ หลักสูตร ได้ปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไกการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษาโดยยกเลิกกระบวนการที่ 2 เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของกระบวนการ  
   

  ส าหรับกระบวนการที่ 3 จะมีการระบรุะดับและระยะเวลาในการด าเนินการแก้ไขหรือจัดการ       
ข้อร้องเรียนของนักศึกษาอย่างชัดเจน เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ทราบโดยทั่วกัน โดยจะ
น าไปใช้ในปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีระบบและกลไก ดังนี้ 
  1. ก าหนดช่องทางและสร้างแบบฟอร์มในการับข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  2. ระบรุะดับและระยะเวลาในการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 3. จัดการข้อร้องเรียน 
 4. สรุปการจัดการข้อร้องเรียน 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ....................ผลที่เกิดกับนักศึกษา............................. 
ค่าเป้าหมาย ......2.....ผลการด าเนินงาน ......2....บรรลุเป้าหมาย ......2.......คณะกรรมการประเมิน..........3........ 

 
 
 
 
 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นปีท่ีจบการศึกษา 2564 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ล าดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ ค่าเฉลี่ย หมายเหตุ 
1 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.61 มากท่ีสดุ 

1) ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 4.62 มากที่สุด 
2) ด้านความรู ้ 4.64 มากท่ีสุด 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4.61 มากที่สุด 
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4) ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล 4.61 มากทีส่ดุ 
5) ด้านทักษะการวเิคราะห์ เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.58 มากท่ีสดุ 

2 จ านวนสถานประกอบการที่ประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร
ทั้งหมด (คน) 

12  

3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูรที่ได้รับการประเมินคณุภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวตุิระดับอดุมศกึษาแหง่ชาติ (คน) 

14  

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตร (ร้อยละ)  
(อย่างนอ้ยร้อยละ 20) 
ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 31 คน และนายจา้ง ประเมินผูส้ าเร็จ
การศึกษา 14 คน  คิดเป็น [(14/ 31) * 100]  

45.16  

กระบวนการประเมนิ  
    ประเมินจากแบบสอบถาม เรื่อง ความคิดเห็นขอผู้ใช้บัณฑิตเกีย่วกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาคหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้วยแบบสอบถามออนไลน ์

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- - 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
 

 

 

 

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี  

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
ปีการศึกษา 

2561  
ปีการศึกษา 

2562  
ปีการศึกษา 

2563  
ปีการศึกษา 

2564  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 35 37 28 31 
จ านวนบณัฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบ
ส ารวจเรื่องการมีงานท า 

30 37 27 29 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท า
หลงัส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผูป้ระกอบ
อาชีพอิสระ)  

26 30 16 14 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบ 4 7 11 15 
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อาชีพอิสระ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มี
งานท าก่อนเขา้ศึกษา 

2 7 0 0 

จ านวนบณัฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อ
ระดับบณัฑติศึกษา 

0 1 0 0 

จ านวนบัณฑติที่อุปสมบท 0 0 0 0 
จ านวนบัณฑติที่เกณฑ์ทหาร 0 3 0 0 
จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 30 37 27 29 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
(ไม่นับรวมบณัฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร 
อุปสมบทและบัณฑิตท่ีมีงานท าแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา) 

30 34 27 29 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

85.71 91.89 100.00 100.00 

คะแนนทีไ่ด้ 4.29 4.59 5.00 5.00 
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หมวดที ่4  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 
  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563)  มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดจ านวน  
13 รายวิชา แบ่งเปน็ 2 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และ หมวดวิชาเฉพาะ และมีผลการเรียน ดังต่อไปนี้  
 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา การกระจายของเกรด (%) จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D E I 

(ขส) 
I ลงทะเบยีน สอบผ่าน 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

0030201 ศิลปะและวัฒนธรรม 
ร่วมสมัย 

1/2564 
38.89 
(14) 

 

30.56 
(11) 

 

16.67 
(6) 
 

8.33 
(3) 

5.56 
(2) 

- - - - - 36 36 

0030301 มนุษย์กับสังคม 
1/2564 

- 4.00 
(1) 

4 
(16.00) 

9 
(36.00) 

9 
(36.00) 

2 
(8.00) 

- - - - 25 25 

0040203 การพัฒนาคณุภาพชีวิต
เพื่อสุขภาวะที่ด ี

1/2564 
38.89 
(14) 

27.78 
(10) 

11.11 
(4) 

16.67 
(6) 

- 
 

2 
(5.56) 

- - - - 36 36 

0060303 ความเปน็พลเมืองและ
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

1/2564 
11.11 
(4) 

5.56 
(2) 

83.33 
(30) 

- - - - - - - 36 36 

0080104 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
1/2564 

8.33 
(3) 

8.33 
(3) 

33.33 
(12) 

13.89 
(5) 

30.56 
(11) 

5.56 
(2) 

- - - - 36 36 

0080104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2564 

20.00 
(5) 

24.00 
(6) 

16.00 
(4) 

16.00 
(4) 

4.00 
(1) 

4.00 
(1) 

12.00 
(3) 

- - 4.00 
(1) 

25 24 
 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา การกระจายของเกรด (%) จ านวนนักศึกษา 
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A B+ B C+ C D+ D E I 
(ขส) 

I ลงทะเบยีน สอบผ่าน 

หมวดวชิาเฉพาะ 

4601101 หลักการและทฤษฎทีาง 
คหกรรมศาสตร์ 

1/2564 
83.33 
(30) 

8.33 
(3) 

5.56 
(2) 

- 2.78 
(1) 

- - - - - 36 36 

4602101  บริโภคศาสตร์และการ
จัดการธุรกจิทางคหกรรมศาสตร์ 

1/2564 
44.00 
(11) 

24.00 
(6) 

16.00 
(4) 

16.00 
(4) 

- - - - - - 25 25 

4602401 ภาษาอังกฤษเพื่องาน 
คหกรรมศาสตร์ 

1/2564 
32.00 
(8) 

36.00 
(9) 

28.00 
(7) 

4.00 
(1) 

- - - - - - 25 25 

4611101 อาหารและโภชนาการ 1/2564 
66.67 
(24) 

22.22 
(8) 

11.11 
(4) 

- - - - - - - 36 36 

4632401 การบริหารจัดการ 
งานบ้าน 

1/2564 
44.00 
(11) 

28.00 
(7) 

24.00 
(6) 

4.00 
(1) 

- - - - - - 25 25 

4651101 การจัดดอกไม้และ 
ร้อยมาลัย 

1/2564 
77.78 
(28) 

2.78 
(1) 

11.11 
(4) 

2.78 
(1) 

- 2.78 
(1) 

- 2.78 
(1) 

- - 36 35 

4652401 การแกะสลกัผัก 
และผลไม้ 

1/2564 
76.00 
(19) 

4.00 
(1) 

20.00 
(5) 

- - - - - - - 25 25 

 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563) มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดจ านวน  
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โดยลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจ านวน 13 รายวิชา แบ่งเป็น 2 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และ หมวดวิชาเฉพาะ และมีผลการเรียน ดังต่อไปนี้  
 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปีการศกึษา การกระจายของเกรด (%) จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D E I 

(ขส) 
I ลงทะเบยีน สอบผ่าน 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

0030401 ศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

2/2564 
30.00 
(9) 

3.33 
(1) 

16.67 
(5) 

10.00 
(3) 

33.33 
(10) 

6.67 
(2) 

- - - - 30 30 

0040405 การเกษตรยั่งยืนและ
ฉลาดบริโภค 2/2564 

24.00 
(6) 

8.00 
(2) 

12.00 
(3) 

8.00 
(2) 

12.00 
(3) 

- - - - 36.00 
(9) 

 

25 16 

0070407 สื่อดิจิทัลเพื่อการด ารง 
ชีวิตสมยัใหม ่

2/2564 
12.50 
(4) 

3.13 
(1) 

28.13 
(9) 

18.75 
(6) 

15.63 
(5) 

15.63 
(5) 

3.13 
(1) 

3.13 
(1) 

- - 32 31 

0080101 ทักษะการใช้ภาษา 
อังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2/2564 
6.25 
(2) 

6.25 
(2) 

6.25 
(2) 

9.38 
(3) 

12.50 
(4) 

31.25 
(10) 

25.00 
(8) 

- - 3.13 
(1) 

32 31 

0080102 ทักษะการใช้ภาษา 
อังกฤษเพื่องานราชการและเชิง
ธุรกิจ 

2/2564 
8.00 
(2) 

4.00 
(1) 

16.00 
(4) 

16.00 
(4) 

8.00 
(2) 

16.00 
(4) 

20.00 
(5) 

- - 12.00 
(3) 

25 22 

หมวดวชิาเฉพาะ 
4601102 คหเศรษฐศาสตร์ 

2/2564 
56.25 
(18) 

15.63 
(5) 

9.38 
(3) 

12.50 
(4) 

3.13 
(1) 

- - 3.13 
(1) 

- - 32 31 

4602402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
คหกรรมศาสตร์ 

2/2564 
28.00 
(7) 

8.00 
(2) 

36.00 
(9) 

12.00 
(3) 

16.00 
(4) 

- - - - - 25 25 

4602501 การพัฒนาบุคลิกภาพ
และการบริหารจัดการงานคหกรรม 

2/2564 
36.00 
(9) 

28.00 
(7) 

12.00 
(3) 

8.00 
(2) 

16.00 
(4) 

- - - - - 25 25 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา การกระจายของเกรด (%) จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D E I I ลงทะเบยีน สอบผ่าน 
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(ขส) 

4602701 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประยุกต์เพื่องานคหกรรมศาสตร์ 

2/2564 
60.00 
(15) 

12.00 
(3) 

20.00 
(5) 

8.00 
(2) 

- - - - - - 25 25 

4611201 หลักการเตรียมและการ
ประกอบอาหาร 

2/2564 
28.13 
(9) 

37.50 
(12) 

31.25 
(10) 

- - - - 3.13 
(1) 

- - 32 31 

4621101 ความรู้เรื่องเส้นใย การ
ผลิตผ้าและเครื่องแต่งกาย 

2/2564 
78.13 
(25) 

12.50 
(4) 

3.13 
(1) 

3.13 
(1) 

- - - 3.13 
(1) 

- - 32 31 

4622301 หลักการตัดเย็บเบื้องต้น 
2/2564 

28.00 
(7) 

28.00 
(7) 

36.00 
(9) 

8.00 
(2) 

- - - - - - 25 25 

4642101 พัฒนาการครอบครัวและ
การอบรมเล้ียงดูเด็ก 

2/2564 
92.00 
(23) 

4.00 
(1) 

4.00 
(1) 

- - 2.78 
(1) 

- - - - 25 25 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
 

ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตร 

ดังนี้ 
1. ก าหนดปฏิทินในการด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  
2. ทบทวนผลการวิพากษ์หลักสูตรเดิม 
3. ส ารวจความต้องการปรับปรุงหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. ประชุมพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบ มคอ.2 - จัดท า Curriculum Mapping 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/ ปรับปรุงหลักสูตร 
6. ประเมินหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญหรือประชุมวิพากษ์ 
7. เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารตามล าดับถึง สกอ. 
8. สรุปผลการด าเนินการ 
 

การด าเนินการตามระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  
 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้น าผลการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกที่ใช้ในปี
การศึกษา 2563 มาทบทวน พบว่า การด าเนินการในกระบวนการที่ 6 ถึงกระบวนการที่ 7 มีความล่าช้า 
เนื่องจาก หลักสูตรต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นจึงสามารถด าเนินการ
เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารตามล าดับถึง สกอ. ซึ่งในระหว่างที่มีการน าเสนอหลักสูตรเป็นล าดับ
ขั้นตอนนั้น หากมีข้อปรับปรุงจากคณะกรรมการบริหารฝ่ายใด ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อย          
ตามค าแนะน า จึงด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปตามล าดับถึง สกอ. ทั้งนี้ ใช้เวลาด าเนินการประมาณ              
2 ปีการศึกษา ดังนั้นจึงปรับปรุงกระบวนการโดย การก าหนดปฏิทินในการด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร เป็นกระบวนการที ่1 แทนการส ารวจความต้องการปรับปรุงหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพ่ิม
การทบทวนผลการวิพากษ์หลักสูตรเดิม เป็นกระบวนการที่ 2  
 

ทั้งนี้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2563) เปิดใช้
หลักสูตรในปีการศึกษา 2563 เป็นปีการศึกษาแรก และครบก าหนดการพัฒนาและปรับปรุงสาระรายวิชา    
ในหลักสูตรปี พ.ศ. 2567 เพ่ือขออนุมัติและเปิดใช้หลักสูตรปีการศึกษา 2568 ต่อไป ซ่ึงในปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรได้มกีารทบทวนระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

 

 
 

1. ก าหนดปฏิทินในการด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
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  ประธานหลักสูตร ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดปฏิทินในการด าเนินการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2568) เพ่ือให้
การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเปิดใช้ในปีการศึกษา 2568 ไดต้ามก าหนด ดังนี้ 
 

แผนการด าเนนิการ ช่วงเวลา 
2565 2566 2567 

ศึกษาค าอธิบายรายวิชาและ Curriculum Mapping     
ศึกษารูปแบบการจัดท าเล่มหลักสูตรที่ถูกต้อง    
วิพากษ์ค าอธิบายรายวิชาและ Curriculum Mapping    
ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและส ารวจความตอ้งการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย    
ปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร    
แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตร    
ประชุมวิพากษห์ลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ    
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ    
เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารตามล าดับถงึ สกอ.    

 

 2. ทบทวนผลการวิพากษ์หลักสูตรเดิม 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการทบทวนผลการวิพากษ์หลักสูตรในปีการศึกษา 2563 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิต้องการให้หลักสูตรปรับปรุงสาระการเรียนรู้ในด้านวิชาชีพ ดังนี้ 
 

  2.1 วิชาชีพอาหารและโภชนาการ ควรปรับปรุงสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรด้วยการเพ่ิมเติม
รายละเอียดของสถานการณ์ที่ เป็นปัจจุบัน เช่น แนวโน้มและพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน          
ความตอ้งการสินค้าและบริการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทต่อวิชาชีพคหกรรมศาสตร์  โดยเน้น
การเรียนการสอนแบบภาคปฏิบัติ ควบคู่กับภาคทฤษฎี ในรูปแบบการเรียนแบบใฝ่รู้และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 
   

2.2 วิชาชีพศิลปะประดิษฐ์และสร้างสรรค์ ควรปรับปรุงสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรด้วยการ 
เพ่ิมเติมรายละเอียดของรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ในการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นการเรียน
การสอนแบบภาคปฏิบัติ ควบคู่กับภาคทฤษฎี ในรูปแบบการเรียนแบบใฝ่รู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 
 
 
 3. ส ารวจความต้องการปรับปรุงหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตร มีการน าผลการส ารวจความต้องการปรับปรุงหลักสูตรจากผู้ม ี
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ส่วนได้ส่วนเสีย จากการสอบถามผู้ประกอบการที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ 

 

4. ประชุมพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบ มคอ.2 - จัดท า Curriculum Mapping 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ของหลักสูตรกับรายวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) เพ่ือพิจารณาการ
กระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู่รายวิชาให้มีความเหมาะสม ในการพัฒนา
และปรับปรงุสาระรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2568)  

 

5. แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/ ปรับปรุงหลักสูตร 
ในการพัฒนาและปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา          

คหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2568) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะด าเนินการเสนอรายชื่อของ 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคหกรรมศาสตร์ รวมถึง ผู้ประกอบการ หรือ ศิษย์เก่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสูตร เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะชองผู้ทรงคุณวุฒิ และด าเนินการไปตามล าดับจนถึง
การรับรองจาก สกอ. 
 

6. ประเมินหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญหรือประชุมวิพากษ์ 
 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  ยังไม่ถึง

ก าหนดการพัฒนาและปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งจะครบก าหนดในปี พ.ศ. 2567 จึงไม่มีการ
ประเมินหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญหรือประชุมวิพากษ ์

 

7. เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารตามล าดับถงึ สกอ. 
 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  ยังไม่ถึง

ก าหนดการพัฒนาและปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งจะครบก าหนดในปี พ.ศ. 2567 จึงไม่มีการเสนอ
หลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารตามล าดับถึง สกอ.  
 

8. สรุปผลการด าเนินการ 
  ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้มีการก าหนดปฏิทินในการด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเปิดใช้ในปีการศึกษา 2568 ได้ตาม

ก าหนด มีการทบทวนผลการวิพากษ์หลักสูตรเดิม อีกทั้งสอบถามผู้ประกอบการที่นักศึกษาชั้นปีที่  4         

ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ พิจารณา Curriculum Mapping ของหลักสตูร 

การประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตร 
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 จากการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไก พบว่า หลักสูตรมีการด าเนินการตามระบบ       
และกลไก 3 กระบวนการ จาก 8 กระบวนการ เนื่องจาก ยังไม่ครบก าหนดการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้จะครบก าหนดในปี พ.ศ.2567 
  

 ทั้งนี้จากการประเมินกระบวนการเพ่ิมเติม พบว่า ในปีการศึกษา 2565 ควรมีการติดตามการ
ด าเนินการในกระบวนการที่ 1 เพ่ือให้การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรเป็นไปตามก าหนด
และสามารถเปิดใช้ได้ในปีการศึกษา 2568 
  

 กระบวนการที่ 2 สามารถยกเลิกได้ เนื่องจาก มีการทบทวนผลการวิพากษ์หลักสูตรที่เปิดใช้ในปี
การศึกษา 2563 แล้วในปีการศึกษานี้ 
 

 กระบวนการที่  3 สามารถยกเลิกชั่วคราวได้จนกว่าจะมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ            
คหกรรมศาสตร์ 
 

 กระบวนการที ่4 สามารถยกเลิกได้ เนื่องจาก ในกระบวนการที่ 1 จะมีการติดตามการด าเนินการตาม
ปฏิทินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 

 ส าหรับกระบวนการที่ 5 ถึงกระบวนการที่ 7 ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากยังไม่ถึงก าหนดใน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 

การปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไก 
หลักสูตร ได้ปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน

หลักสูตร โดยเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่ 1 เป็น การก ากับติดตามการด าเนินการตามปฏิทินการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร  

 

นอกจากนั้นยังยกเลิกกระบวนการที่ 2 และ กระบวนการที่ 3 เพ่ือให้กระบวนการมีความกระชับ 
ส าหรับกระบวนการที่ 4 จะด าเนินการพร้อมกระบวนการที่ 1  

 

ทั้งนี้ยังมีการเพ่ิมเติมกระบวนการ การด าเนินการตามปฏิทินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เป็น
กระบวนการที ่2 โดยจะน าไปใช้ในปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีระบบและกลไก ดังนี้  

1. ก ากับติดตามการด าเนินการตามปฏิทินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  
2. ด าเนินการตามปฏิทินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 3. สรุปผลการด าเนินการ 
      
 

            5.1.2 การปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
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ระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงหลักสตูรตามเกณฑ์ท่ี สกอ.ก าหนด 
 2. วางแผนออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 3. อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
 4. ก ากับติดตามการจัดท า มคอ.3,มคอ.4 
 5. วางแผนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษา 
 6. สรุปผลการด าเนินการ 

 

การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ 
  

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้น าผลการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกที่ใช้ในปี
การศึกษา 2563 มาทบทวน พบว่า กระบวนการที่ 1 สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากยังไมถ่ึงรอบระยะเวลาในการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด นอกจากนั้นหลักสูตรยังขาดการระบุวิธีการในการทวนสอบทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร  

 

ดังนั้นจึงท าการปรับปรุงกระบวนการโดยการยกเลิกกระบวนการที่ 1 เพ่ือความกระชับของ
กระบวนการ รวมถึงเพ่ิมกระบวนการในการก าหนดวิธีการในการทวนสอบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักศึกษาในหลักสูตร โดยน ามาใช้ในปีการศกึษา 2564 ซ่ึงมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1. วางแผนออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
2. อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3,มคอ.4 
3. ก ากับติดตามการจัดท า มคอ.3,มคอ.4 
4. วางแผนและก าหนดวิธีการในการทวนสอบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 5. สรุปผลการด าเนินการ 
 

ในปีการศกึษา 2564 หลักสูตร มีการด าเนินการตามระบบและกลไกปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ ดังนี้ 

 
 
 

 
1. วางแผนออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการวางแผนออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจบุัน โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสรุปผลด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5,มคอ.6) 
ปีการศึกษา 2563 และระบุ เนื้อหา สาระของรายวิชาที่มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ิมเติม หรือ       
การปรับรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในปีการศึกษาถัดไป ในรายละเอียด
การปรับปรุงสาระรายวิชาที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 
 

 2. อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 มคอ.4 ปีการศึกษา 

2564 และระบเุนื้อหา สาระรายวิชาที่มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ิมเติม หรือ รูปแบบของกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ.5 มคอ.6 ของปีการศึกษา 2563 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 
2564  
 

 3. ก ากับติดตามการจัดท า มคอ.3,มคอ.4 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการก ากับติดตามการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 ปีการศึกษา 

2564 ของอาจารย์ผู้สอนที่มีแผนการปรับปรุงเนื้อหาสาระ หรือ รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ระบุไว้ใน 
มคอ.5 มคอ.6 ปีการศึกษา 2563 ก่อนด าเนินการส่งคณะ ฯ และมหาวิทยาลัยเป็นล าดับ 
 

4. วางแผนและก าหนดวิธีการในการทวนสอบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการวางแผนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

ของนักศึกษาในหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดังนี้ 
  4.1 การตรวจสอบงานที่มอบหมายระหว่างภาคเรียน  
  4.2 การตรวจสอบการใหค้ะแนนของอาจารย์ผู้สอน 
  4.3 การตรวจสอบข้อสอบปลายภาคเรียนและการให้คะแนนของอาจารย์ผู้สอน 
  4.4 การตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียน 
 

 5. สรุปผลการด าเนินการ 
  ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการวางแผนออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันของอาจารย์ผู้สอนในการจัดท า มคอ.5 มคอ.6 และตรวจสอบในการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 ของอาจารย์
ผู้สอนที่มแีผนการปรับปรุงเนื้อหา สาระ หรือ รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงมีการก าหนดวิธีการใน
การทวนสอบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา โดยแผนการปรับปรุงเนื้อหาสาระ หรือ กิจกรรม 
การเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.5 มคอ.6 ปีการศึกษา 2563 กับการด าเนินการปรับปรุงเนื้อหาสาระ 
หรือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ระบุใน มคอ.3 มคอ.4 ปีการศึกษา 2564 สรุปได้ดังตารางที่ 5.1 
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ตารางท่ี 5.1 เปรียบเทยีบแผนการปรับปรุงเนื้อหาสาระ หรือ กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.5 มคอ.6 ปีการศึกษา 2563 กับการด าเนินการปรับปรุงเนื้อหาสาระ หรือ  
               กิจกรรมที่ระบุใน มคอ.3 มคอ.4 ปีการศึกษา 2564 
 
ภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา สาระการเรยีนรู้และกิจกรรมในปีการศกึษา 2563 
 

แผนการปรับปรุงสาระการเรยีนรู้/กิจกรรม 
เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2564 

ผลการปรับปรุงสาระการเรยีนรู้/กิจกรรมในปี
การศึกษา 2564 

สาระการเรยีนรู้ กิจกรรมการเรียนรู ้ มี (รายละเอียด) ไม่มี มี (รายละเอียด) ไม่มี 

1/2564 4602101 บริ โภคศาสตร์
และการจัดการธุรกิจทาง 
คหกรรมศาสตร์ 

ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง บ ริ โ ภ ค ศึ ก ษ า 
พระ ร า ชบั ญญั ติ คุ้ มค ร อ งผู้ บ ริ โ ภ ค       
ก า ร เลื อ ก ซ้ือ เครื่ อ งบ ริ โ ภคอย่ า งมี
ประสิทธิภ าพ อิ ทธิพลของโฆษณา 
ค่านิยมของผู้บริโภคในการนิยมใช้ของ
ไทย ความรู้ทั่วไปของธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์  ก า รด า เนิ นกิ จ ก าร ร้ าน ค้ า       
ก า ร จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ คหก รรม ศา สต ร์     
ขนาดกลาง และขนาดย่อม การตลาด 
ภาษีอากร และการบัญชีเบื้องต้น และฝึก
ปฏิบัติการจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์
เบื้องต้น 

บ ร ร ย า ย  อ ภิ ป ร า ย 
ม อ บ ห ม า ย ให้ นั ก ศึ ก ษ า    
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และ
ปฏิบัติการจัดการธุรกิจค
หกรรมศาสตร์เบื้องต้น 

ป รั บ เ นื้ อ ห า ใ ห้ มี ค ว า ม ทั น ส มั ย ต่ อ
เหตุการณ์และปรับกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นรูปแบบออนไลน์  โดยเน้นให้
นักศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ในสตวรรษที่ 
21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม และ
ด้านสารสนเทศ  

 อาจารย์ผู้สอนปรับเนื้อหา เรื่อง รูปแบบ
การจัดการธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์   
เป็นการท าธุรกิจออนไลน์ และมอบหมาย
ให้นักศึกษาสืบค้นผลิตภัณฑ์ และ /หรือ 
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางคหกรรมศาสตร์
ข อ ง ตน เ อ งม า  1  ชิ้ น ง าน  จ า กนั้ น
ด าเนินการผลิจสื่อโฆษณาตามรูปแบบที่
เหมาะสมด้วยตนเอง  
 

 

 

4602401 ภาษาอังกฤษ
เพื่องานคหกรรมศาสตร์ 

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนการใช้
ภ าษา ในสถานการณ์ เ กี่ ย ว กั บ ง าน      
คหกรรมศาสตร์ ค าศัพท์ เฉพาะงาน    
คหกรรมศาสตร์ ภาษาอังกฤษสื่อสาร    
ในสถานการณ์จริง 

บรรยาย ฝึกปฏิบัติและเชิญ
วิ ทย าก รผู้ เ ชี่ ย ว ช าญม า
บรรยายให้ความรู้เพิ่มเติม
กับนักศึกษา 

ปรับวิธีการเรียนการสอน การส่งงาน       
เป็นแบบออนไลน์ รวมถึงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ 

 อาจารย์ผู้สอนเชิญวิทยากรมาอบนมใน
หัวห้อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
งานคหกรรมศาสตร์ แบบออนไลน์ และ
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติด้านการฟัง พูด 
อ่าน ในแบบออนไลน์ ส าหรับการเขียน
ใ ห้ ส่ ง ง า น ใ น รู ป แ บ บ จ ด ห ม า ย
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา สาระการเรยีนรู้และกิจกรรมในปีการศกึษา 2563 
 

แผนการปรับปรุงสาระการเรยีนรู้/กิจกรรม 
เพื่อใช้ในปีการศกึษา 2564 

ผลการปรับปรุงสาระการเรยีนรู้/กิจกรรมในปี
การศึกษา 2563 

สาระการเรยีนรู้ กิจกรรมการเรียนรู ้ มี (รายละเอียด) ไม่มี มี (รายละเอียด) ไม่มี 
1/2564 4611101 อาหารและ

โภชนาการ 
ความหมาย ประวัติ ความส าคัญของ
โภชนาการที่มีต่อสุขภาพ อาหารหลัก     
5  หมู่  ห ลั ก ก า ร จั ดอ า หา รสมส่ ว น 
ประเภทของสารอาหาร หน้าที่และ
ปริมาณที่พึงได้รับแหล่งสารอาหาร กลไก
การย่อยและการดูดซึมสารอาหารและ
บริโภคนิสัย สุขาภิบาลอาหาร ความ
ปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพอาหาร 
ปัญหา โภชนากา ร ในปร ะ เทศ ไท ย 
หน่วยงานทั้งในและนอกประเทศที่มี
บทบาท ในการแก้ปัญหาโภชนาการ และ
เศรษฐศาสตร์ทางอาหารและโภชนาการ 

บ ร ร ย า ย  อ ภิ ป ร า ย  
ม อ บ ห ม า ย ให้ นั ก ศึ ก ษ า
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
บ ริ โ ภ ค นิ สั ย  แ ล ะ ฝึ ก
ปฏิบัติการอาหารหลัก 5 หมู่  

ปรับเนื้อหาสาระการสอนให้ทันสมัยต่อ
เหตุการณ์ และปรับกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นรูปแบบออนไลน์  

 อาจารย์ผู้ สอนเพิ่มเติมเนื้อหา  เรื่ อง     
การควบคุมคุณภาพอาหารในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 และ
ฝึกปฏิบัติการอาหารผ่านระบบออนไลน ์

 

4651101 การจัดดอกไม้
และร้อยมาลยั 

รูปแบบ หลักศิลปะและการประยุกต์ 
การออกแบบจัดดอกไม้แบบไทยและ
สากล การเลือก การเตรียม การใช้ และ
การดูแลวัสดุอุปกรณ์การจัดดอกไม้ ตาม
ลักษณะธรรมชาติ งานใบตอง เรียนรู้
ความหมาย คุณค่า และรูปแบบของ
พวงมาลัย การเลือก การเตรียม การใช้ 
และการดูแลรักษาอุปกรณ์วัสดุการร้อย
มาลัย ฝึกปฏิบัติ วิธีการและขั้นตอนการ
ร้อยแบบต่าง ๆ 

บรรยาย และ สาธิตการจัด
ดอกไม้แบบไทยและสากล 
ฝึกสาธิตการจัดดอกไม้แบบ
ไทยและสากล ฝึกปฏิบัติ 
วิธีการและขั้นตอนการร้อย
มาลัยในแบบต่าง ๆ  

เพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ด้ านรูปแบบ 
เทคนิค วิธีการจัดดอกไม้และการร้อย
มาลัยที่ทันสมัย และปรับรูปแบบการสอน
และฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้และร้อย
มาลัยเป็นแบบออนไลน์ 

 อาจารย์ผู้สอนสาธิตการจัดดอกไม้แบบ
ไทยและสากล ฝึกสาธิตการจัดดอกไม้
แบบไทยและสากล แบบทันสมัย รวมถึง
บรรยายเทคนิค วิธีการจัดดอกไม้และการ
ร้อยมาลัยที่ทันสมัย และฝึกปฏิบัติการจัด
ดอกไม้และร้อยมาลัยเป็นแบบออนไลน ์
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ภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา สาระการเรยีนรู้และกิจกรรมในปีการศกึษา 2563 
 

แผนการปรับปรุงสาระการเรยีนรู้/กิจกรรม 
เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2564 

ผลการปรับปรุงสาระการเรยีนรู้/กิจกรรมในปี
การศึกษา 2564 

สาระการเรยีนรู้ กิจกรรมการเรียนรู ้ มี (รายละเอียด) ไม่มี มี (รายละเอียด) ไม่มี 

1/2564 4652401 การแกะสลกัผัก 
และผลไม้ 

หลักศิลปะ และศิลปะสร้างสรรค์ 
รูปแบบวัฒนธรรมไทยที่มาแห่งงาน
ประณีตศิลป์ คุณค่าและโอกาสใช้สอย
ผักและผลไม้ แกะสลักปอกคว้าน    
การเลือก การเตรียม การใช้และการ
ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ฝึกปฏิบัติ
วิธีการขั้นตอนการแกะสลัก เพื่อใช้ใน
ก า ร ป ร ะ ดั บ ภ า ช น ะ ใ ส่ อ า ห า ร 
รับประทานในโอกาสพิเศษ ตลอดจน
การน าไปใช้ในลักษณะอื่น ๆ 

บรรยาย และ สาธิตการ
แกะสลักปอกคว้านผัก
และผลไม้ ฝึกปฏิบัติการ
แกะสลักปอกคว้านผัก
และผลไม้ เพื่อใช้ในการ
ประดับภาชนะใส่อาหาร     

อาจารย์ผู้สอนศึกษารูปแบบและวิธีการแกะสลัก
ปอกคว้ านผักและผลไม้แบบใหม่ที่ทันสมัย 
เพิ่มเติมแนวทางการโอกาสใช้สอยผักและผลไม้
แกะสลัก ปรับรูปแบบการสอนและฝึกปฏิบัติการ
แกะสลักปอกคว้ านผักและผลไม้ เป็นแบบ
ออนไลน ์

 อาจารย์ผู้สอนสาธิตการแกะสลักปอก
คว้านผักและผลไม้แบบใหม่ที่ทันสมัย   
ฝึกปฏิบัติ ก าร รวมถึ งบรรยายแนว
ทางการโอกาสใช้สอย ผักและผลไม้
แกะสลัก เป็นแบบออนไลน์ 

 

2/2564 4601102 คหเศรษฐศาสตร์ คหเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน
ส าหรับบุคคลและครอบครัว หลัก
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปัจจัยในการ
จัดการเงิน การวางแผนเศรษฐกิจ 
พฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์ อุปทาน 
ตลาด สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ในชีวิตประจ าวันเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ  การลงทุนทางด้านอาหาร 
เสื้อผ้ า  ศิลปะประดิษฐ์  และการ
บ ริ ก า ร  ปั ญ ห า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ         
แนวทางแก้ไขปัญหา 
 
 

บ ร ร ย า ย  อ ภิ ป ร า ย 
วิเคราะหอ์ุปสงค์ อุปทาน
และการตลาด 

ปรับเนื้อหาสาระรายวิชาให้เป็นปัจจุบัน โดย
การศึกษาอุปสงค์ อุปทานและการตลาด ในยุค
ปัจจุบันและในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
Covid-19 และปรับรูปแบบการเรียนการสอน
เป็นแบบออนไลน ์

 อาจารย์ผู้สอนปรับเนื้อหาสาระรายวิชา
ให้เป็นปัจจุบัน โดยการศึกษาอุปสงค์ 
อุปทานและการตลาด ในยุคปัจจุบันและ
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส 
Covid-19 และปรับรูปแบบการเรียนการ
สอนเป็นแบบออนไลน ์

 



74 

 

ภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา สาระการเรยีนรู้และกิจกรรมในปีการศกึษา 2563 
 

แผนการปรับปรุงสาระการเรยีนรู้/กิจกรรม 
เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2564 

ผลการปรับปรุงสาระการเรยีนรู้/กิจกรรมในปี
การศึกษา 2564 

สาระการเรยีนรู้ กิจกรรมการเรียนรู ้ มี (รายละเอียด) ไม่มี มี (รายละเอียด) ไม่มี 

2/2564 4622301 หลักการตัดเย็บ
เบื้องต้น 

ห ลั ก ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ตั ด เ ย็ บ 
อุปกรณ์การตัดเย็บเสื้อผ้า ความรู้ 
และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้จักร    
เย็บผ้า การวัดตัว การสร้าง แบบตัด
เบื้ อ งต้ นขอ ง เสื้ อ และก ระ โปร ง      
การเตรียมผ้า การกลิ้งรอยการตัด 
ก า ร เ ย็ บ กั น ยื ด  ก า ร เ ข้ า ตั ว เ สื้ อ
กระโปรง และชุดชั้นในและชุดนอน 
การลองตัวและการแก้ไข 

บรรยายและสาธิตการใช้
จักรเย็บผ้า  การวัดตัว 
ก า ร ส ร้ า ง  แ บ บ ตั ด
เบื้ อ งต้นของเสื้ อ และ
กระโปรงการเตรียมผ้า
และฝึกปฏิบัติ 

อาจารย์ผู้สอนศึกษาแบบตัดเสื้อที่มีรูปแบบ
ทันสมัย  

 อาจารย์ผู้สอนบบรยายและสาธิตการตัด
เสื้อในรูปแบบใหม่ และมอบหมายให้
นักศึกษาตัดเย็บเสื้อผ้า โดยใช้วิธีการ    
วัดตัว การสร้าง การใช้แบบตัด และการ
ใช้จักรเย็บผ้า ออกมาเป็นชุดที่ เสร็ จ
สมบูรณ์ 
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การประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ฯ 
  

จากการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ฯ พบว่า หลักสูตรมี
การด าเนินการตามระบบและกลไกครบถ้วนทุกกระบวนการ 

 

ทั้งนี้จากการประเมินกระบวนการเพ่ิมเติม พบว่า กระบวนการที่ 1 สามารถเปลี่ยนชื่อกระบวนการได้ 
เนื่องจาก อาจารย์ผู้สอนมีการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายหลังจากสิ้นสุดการสอนแต่ละภาคเรียน และต้อง
มีการระบุเนื้อหา สาระ หรือ รูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ก่อนการส่งให้คณะ ฯ    
และมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคเรียนถัดไป 

 

ส าหรับกระบวนการที่ 3 สามารถด าเนินการได้พร้อมกับกระบวนการที่ 2 เพ่ือความกระชับของ
กระบวนการ                  

 

นอกจากนั้นยังพบว่า หลักสูตรยังขาดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาจากผลการ
ประเมินผลการสอนของอาจารย์ เพ่ือน าประเด็นต่าง ๆ มาพิจารณาในการปรับปรุงสาระการเรียนรู้ใน       
ภาคเรียนต่อไป 
 

การปรบัปรุงกระบวนการตามระบบและกลไก 
 หลักสูตร ได้ปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไกปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ฯ โดยการเปลี่ยน
ชื่อกระบวนการเป็น อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6  
 

 นอกจากนั้นยังยกเลิกกระบวนการที่ 3 เพ่ือเพ่ิมความกระชับของกระบวนการ และเพ่ิมเติม
กระบวนการโดยการประเมินผลการสอนของอาจารย์ เพ่ือน าประเด็นต่าง ๆ มาพิจารณาในการปรับปรุงสาระ
การเรียนรู้ในภาคเรียนต่อไป โดยน าไปใช้ในปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีระบบและกลไก ดังนี้ 
 1. อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 
 2. อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 และก ากับติดตาม 
 3. ประเมินผลการสอนของอาจารย์ 
 4. สรุปผลการด าเนินการ 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1....................สาระของรายวิชาในหลักสูตร............................. 
ค่าเปา้หมาย ......3.....ผลการด าเนินงาน ......3....บรรลุเป้าหมาย ......3.......คณะกรรมการประเมิน.........3........ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

5.2.1 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 

 

ระบบและกลไกในการพิจารณาก าหนดผู้สอน 
  

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มีระบบและกลไกในการพิจารณาก าหนดผู้สอน 
ดังนี้ 
 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2. ก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา 

3. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์สอนในแต่ละรายวิชา 
 4. สรุปผลการด าเนินการ 

 

การด าเนินการตามระบบและกลไกการพิจารณาก าหนดผู้สอน 
 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้น าผลการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกที่ใช้ในปีการศึกษา 
2563 มาทบทวน พบว่า กระบวนการที่ 2 สามารถท าได้พร้อมกับกระบวนการที่ 1 นอกจากนั้นยังพบว่า 
อาจารย์ผู้สอนที่มีอายุงานน้อยกว่า 2 ปี ได้รับผิดชอบการสอนในรายวิชาที่อาจไม่มีความถนัด หรือ ไม่มี
ประสบการณ์ อีกทั้งควรปรับเกณฑ์การพิจารณาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่ประเมินโดย
นักศึกษาเพ่ือพิจารณาก าหนดอาจารย์ผู้สอนในภาคการศึกษาถัดไป ควรปรับให้เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดนั้นเป็นเพียงเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน โดยน ามาใช้ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีระบบและกลไก ดังนี้  
 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2. ก าหนดเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาอาจารย์ผู้สอน 
 3. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์สอนในแต่ละรายวิชา 
 4. สรุปผลการด าเนินการ 
 

 ในปีการศกึษา 2564 หลักสูตร มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการพิจารณาก าหนดผู้สอน ดังนี้ 
 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2564           

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เพ่ือก าหดผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา โดยพิจารณาจาก
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอน รวมถึงผลการประเมินการสอนจากนักศึกษาในปีการศึกษา       
ที่ผ่านมา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าภาระ

เป้าหมาย รายละเอียด 
เชิงปริมาณ - ทุกรายวิชามีผลประเมนิความพึงพอใจต่อรายวิชาในระดับ 4.00 ขึน้ไป 

เชิงคุณภาพ - ผลประเมินความพึงพอใจต่อรายวิชาในระดับดีขึ้นไป 



77 

 

งานสอน รวมถึง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามสาระการเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรมที่ระบุไว้ใน มคอ.5 และ มคอ.6 
ของภาคเรียนที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2563 เพ่ือส่งต่อไปยังคณะจนถึงส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพ่ือจัดท าตารางเรียนส าหรับนักศึกษาต่อไป 

 

2. ก าหนดเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาอาจารย์ผู้สอน 
 ประธานหลักสูตร ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดเกณฑ์และแนวทางในการ

พิจารณาอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละรายวิชา ดังนี้ 
 2.1 ผู้สอนควรมีความเชี่ยวชาญหรือมีผลงานวิจัยเกีย่วข้องกับเนื้อหาของวิชา 
 2.2 ในกรณีที่ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดจะมีการให้อาจารย์

สอนร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านอื่น 
 2.3 ในรายวิชาที่สอนหากมีผู้สอนมากกว่า 1 คน จะมีการมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอน 1 คน 

เป็นผู้ประสานรายวิชา  
 

3. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์สอนในแต่ละรายวิชา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์

ภายหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมนอกจากความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ โดยก าหนดเกณฑ์เพ่ิมขึ้นจากเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ คือ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์สอนในแต่ละรายวิชาที่ 4.00 ขึ้นไป ถือว่าอยู่เกณฑ์ดีและมี
ประสิทธิภาพในการสอน 

 

 4. สรุปผลการด าเนินการ 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมพิจารณาอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาจากความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอน รวมถึงผลการประเมินการสอนจากนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ด้วยการดูจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละคน จากการรายงาน
ของอาจารย์ผู้สอน พบว่า อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์     
เกินมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 
การประเมนิกระบวนการตามระบบและกลไกการพิจารณาก าหนดผู้สอน 
 

 จากการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการพิจารณาก าหนดผู้สอนในปีการศึกษา 2564
พบว่า ระบบและกลไกมีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการได้ทุกข้ันตอน 
 

 ทั้งนี้จากการประเมินกระบวนการเพ่ิมเติม พบว่า กระบวนการที่ 2 สามารถด าเนินการพร้อมกับ
กระบวนการที ่1 ได ้
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หลักสูตรควรมีการวางระบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย โดยผู้สอน      
1 คน ควรสอนนักศึกษากลุ่มเดิมไม่เกนิ 3 รายวิชา  
 

 รวมถึงหลักสูตร ควรเพ่ิมเติมระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการสอนตาม มคอ.3 และ 
มคอ.4 ของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การด าเนินกาสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

การปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไก 
 หลักสูตร ได้ปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไกการพิจารณาก าหนดผู้สอน โดยยกเลิก
กระบวนการที่ 2 เนื่องจากสามารถด าเนินการได้พร้อมกับกระบวนการที่ 1 เพ่ือความกระชับของกระบวนการ 
 

อีกทั้งเพ่ิมเติมกระบวนการวางแผนการก าหนดผู้สอนให้มีจ านวนรายวิชาที่เหมาะสมกับนักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษามโีอกาสไดร้ับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ ์

 

รวมถึงเพ่ิมระบบและกลไกการก ากับติดตามการด าเนินการสอนตาม มคอ.3 และ มคอ.4 ของอาจารย์
ผู้สอน โดยน าไปใช้ในปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2. วางแผนการก าหนดผู้สอนให้มีจ านวนรายวิชาที่เหมาะสมกับนักศึกษา 

3. ก ากับติดตามการด าเนินการสอนตาม มคอ.3 และ มคอ.4 ของอาจารย์ผู้สอน 
4. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์สอนในแต่ละรายวิชา 

 5. สรุปผลการด าเนินการ 
 
 

5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน 
 

 

 
ระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน 
  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

เป้าหมาย รายละเอยีด 
เชิงปริมาณ - ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมีการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

  ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ - แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) มีความถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐาน TQF 
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1. พิจารณาจดัอาจารย์ผู้สอน 
2. อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ. 3 และ มคอ.4  
3. ก ากับ ติดตามการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ .4 
4. ด าเนินการสอน 
5. สรุปผลการด าเนินการ 

 

การด าเนินการตามระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้น าผลการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกที่ใช้ในปี
การศึกษา 2563 มาทบทวน พบว่า กระบวนการที่ 1 มีความซ้ าซ้อนกับระบบและกลไกในการพิจารณาก าหนด
ผู้สอน นอกจากนั้นยังพบว่า อาจารย์ผู้สอนบางรายวิชาส่งแผนการสอนล่าช้า  
 

 ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงกระบวนการโดยการยกเลิกกระบวนการที่ 1 เพ่ือลดความซ้ าซ้อนกับระบบ
และกลไกการพิจารณาก าหนดผู้สอน รวมถึงเพ่ิมกระบวนการประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวน มคอ.5 มคอ.6   
เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานและแผนการปรับปรุงเนื้อหาสาระ/กิจกรรม ให้มีความสอดคล้องต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน รวมถึงก ากับติดตามการส่ง มคอ.3 มคอ.4 เพ่ือให้เป็นไปตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยก าหนดและเพ่ือผล
การประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอน โดยน ามาใช้ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1. ประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวน มคอ.5 มคอ.6 
2. อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ. 3 และ มคอ .4 
3. ก ากับ ติดตามการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
4. ก ากับติดตามการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 
5. ด าเนินการสอน 
6. สรปุผลการด าเนินการ 
 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการการด าเนินการตามระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

 
 
 
1. ประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวน มคอ.5 มคอ.6 
 ประธานหลักสูตร และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวน 

มคอ.5 มคอ.6 ภาคเรียนที่ 1/2563 และ 2/2563 เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานและแผนการปรับปรุงเนื้อหา
สาระ/กิจกรรม ให้มีความสอดคล้องต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนน าสาระการเรียนรู้ หรือ 
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนระบไุว้ใน มคอ.3 มคอ.4 ภาคเรียนที่ 1/2564 และ 2/2564 ต่อไป  
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2. อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ. 3 และ มคอ .4 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 มคอ.4 ปีการศึกษา  

2564 และระบุเนื้อหา สาระรายวิชาที่มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ิมเติม หรือ รูปแบบของกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีร่ะบุไว้ใน มคอ.5 มคอ.6 ของปีการศึกษา 2563 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 
2564 

 

3. ก ากับ ติดตามการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพ่ือก ากับติดตามการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4      

ในรายวิชาของอาจารย์ผู้สอนที่มีแผนการปรับปรุงเนื้อหาสาระ หรือ กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.5             
ในปีการศึกษาทีผ่่านมาเพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน ก่อนด าเนินการส่งคณะ ฯ และมหาวิทยาลัยเป็นล าดับ  

 

4. ก ากับติดตามการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการก ากับติดตามการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร โดยตรวจสอบใน www.regis.nsru.ac.th และหากพบว่าอาจารย์ผู้สอนท่านใดยังไม่ได้ส่ง 
มคอ.3 มคอ.4 จะด าเนินการติดตามอีกครั้ง เพือ่ให้ส่งตามก าหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

5. ด าเนินการสอน 
ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าการก ากับ ติดตาม การจัดท าและการส่ง  

มคอ.3 มอ.4 ในปีการศึกษา 2564 ตามก าหนดของคณะ ฯ เรียบร้อยแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนจะ
ด าเนินการสอนตามแผนการสอนจนกว่าจะสิ้นภาคเรียน  

 

6. สรุปผลการด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตร มีการด าเนินการตามระบบและกลไกครบถ้วน มีการพิจารณา 

ทบทวน มคอ.5 มคอ.6 ของปีการศึกษา 2563 เพ่ือตรวจสอบสาระการเรียนรู้ หรือ รูปแบบกิจกรรมที่ทันสมัย 
สอดคล้องต่อเหตุการณ์เพ่ือระบุใน มคอ.3 มคอ.4 ในปีการศึกษา 2564 และมีการก ากับติดตามการจัดท าและ
การส่ง มคอ.3 มคอ.4 ของอาจารย์ผู้สอนทุกคน โดยผลการติตตามการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ.4              
ในปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ.5 มคอ.6 ในปีการศึกษา 2563 แสดง  
ดังตารางที่ 5.2 
 

ตารางที่ 5.2 ผลการก ากับติดตามการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ.4 ในปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบผล
การ 

    ด าเนินการของรายวิชา มคอ.5 มคอ.6 ในปีการศึกษา 2563 
 

ภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา แผนการปรับปรุงสาระการเรยีนรู้/กิจกรรม 
ในปีการศกึษา 2564 

การปรับปรุงสาระการเรียนรู้/กิจกรรมในปี
การศึกษา 2564 
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มี (รายละเอียด) ไม่มี มี (รายละเอียด) ไม่มี 

1/2564 4602101 บ ริ โภคศาสต ร์
และการจัดการธุรกิจทาง 
คหกรรมศาสตร์ 

ป รั บ เ นื้ อ ห า ใ ห้ มี ค ว า ม ทั น ส มั ย ต่ อ
เหตุการณ์และปรับกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นรูปแบบออนไลน์  โดยเน้นให้
นักศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ในสตวรรษที ่
21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม และ
ด้านสารสนเทศ 

 อาจารย์ผู้สอนปรับเนื้อหา เรื่อง รูปแบบ
การจัดการธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์   
เป็นการท าธุรกิจออนไลน์ และมอบหมาย
ให้นักศึกษาสืบค้นผลิตภัณฑ์ และ /หรือ 
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางคหกรรมศาสตร์
ข อ งตน เ อ ง ม า  1  ชิ้ น ง า น  จ า ก นั้ น
ด าเนินการผลิจสื่อโฆษณาตามรูปแบบที่
เหมาะสมด้วยตนเอง  

 

4602401 ภาษาอังกฤษเพื่อ
งานคหกรรมศาสตร์ 

ปรับวิธกีารเรียนการสอน การส่งงาน       
เป็นแบบออนไลน ์รวมถึงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ 

 อาจารย์ผู้สอนเชิญวิทยากรมาอบนมใน  
หัวห้อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
งานคหกรรมศาสตร์ แบบออนไลน์ และ
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติด้านการฟัง พูด 
อ่าน ในแบบออนไลน์ ส าหรับการเขียนให้
ส่งงานในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 

4611101 อาหารและ
โภชนาการ 

ปรับเนื้อหาสาระการสอนให้ทันสมยัต่อ
เหตุการณ์ และปรับกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นรูปแบบออนไลน ์

 อาจารย์ผู้สอนเชิญวิทยากรมาอบนมใน  
หัวห้อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
งานคหกรรมศาสตร์ แบบออนไลน์ และ
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติด้านการฟัง พูด 
อ่าน ในแบบออนไลน์ ส าหรับการเขียนให้
ส่งงานในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 

4651101 การจัดดอกไม้
และร้อยมาลยั 

เพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ด้านรูปแบบ 
เทคนิค วิธีการจัดดอกไม้และการร้อย
มาลัยทีท่ันสมัย และปรับรูปแบบการสอน
และฝกึปฏบิัติการจัดดอกไม้และร้อย
มาลัยเปน็แบบออนไลน์ 

 อาจารย์ผู้สอนสาธิตการจัดดอกไม้แบบ
ไทยและสากล ฝึกสาธิตการจัดดอกไม้
แบบไทยและสากล แบบทันสมัย รวมถึง
บรรยายเทคนิค วิธีการจดัดอกไม้และการ
ร้อยมาลัยที่ทันสมัย และฝึกปฏิบัติการจัด
ดอกไม้และร้อยมาลัยเป็นแบบออนไลน ์

 

4652401 การแกะสลกัผัก 
และผลไม้ 

อาจารย์ผูส้อนศึกษารูปแบบและวธิีการ
แกะสลักปอกควา้นผักและผลไม้แบบใหม่
ที่ทันสมยั เพิ่มเติมแนวทางการโอกาสใช้
สอยผักและผลไม้แกะสลัก ปรับรูปแบบ
การสอนและฝกึปฏิบัตกิารแกะสลักปอก
คว้านผักและผลไม้เป็นแบบออนไลน์ 

 อาจารย์ผู้สอนสาธิตการแกะสลักปอก
คว้านผักและผลไม้แบบใหม่ที่ทันสมัย   
ฝึกปฏิบั ติ ก า ร  รวมถึ งบ รรยายแนว
ทางการโอกาสใช้สอยผักและผลไม้
แกะสลัก เป็นแบบออนไลน์ 
 
 
 

 

 

ภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา แผนการปรับปรุงสาระการเรยีนรู้/กิจกรรม 
ในปีการศกึษา 2564 

การปรับปรุงสาระการเรียนรู้/กิจกรรมในปี
การศึกษา 2564 

มี (รายละเอียด) ไม่มี มี (รายละเอียด) ไม่มี 

2/2564 4601102 คหเศรษฐศาสตร์ ปรับเนื้อหาสาระรายวิชาให้เป็นปัจจุบัน 
โดยการ ศึกษาอุปสง ค์  อุปทานและ
การตลาด ในยุคปัจจุบันและในช่วงการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และ

 อาจารย์ผู้สอนปรับเนื้อหาสาระรายวิชาให้
เป็ นปั จจุ บัน  โดยการ ศึกษาอุ ปสง ค์ 
อุปทานและการตลาด ในยุคปัจจุบันและ
ในช่วงการแพร่ ระบาดของเชื้อ ไวรัส 
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ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ
ออนไลน ์

Covid-19 และปรับรูปแบบการเรียนการ
สอนเป็นแบบออนไลน์ 

4622301 หลักการตัดเย็บ
เบื้องต้น 

อาจารย์ผู้ สอนศึกษาแบบตัด เสื้ อที่ มี
รูปแบบทันสมยั  

 อาจารย์ผู้สอนบบรยายและสาธิตการตัด
เสื้อในรูปแบบใหม่ และมอบหมายให้
นักศึกษาตัดเย็บเสื้อผ้า  โดยใช้วิธีการ    
วัดตัว การสร้าง การใช้แบบตัด และการ
ใช้จักรเย็บผ้า  ออกมาเป็นชุดที่ เสร็จ
สมบูรณ์ 

 

 

การประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
 

 จากการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน พบว่า ในกระบวนการที่ 2 สามารถยกเลิก
ได้เนื่องจาก อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องด าเนินการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ในทุกรายวิชาที่
รับผิดชอบในการสอน อีกทั้งยังมีความซ้ าซ้อนกับระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความกา้วหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
 

 จากการประเมินกระบวนการเพ่ิมเตมิ พบว่า หลักสูตรยังขาดการก ากับมาตรฐานในการจัดท า มคอ.3 
และ มคอ.4 ให้มีรูปแบบเดียวกันทุกคนและทุกรายวิชา ซึ่งควรท าต่อเนื่องจากกระบวนการที่ 2  
 

การปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไกการก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
 

 หลักสูตร ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไกการ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยยกเลิกกระบวนการที่ 2 เพ่ือความกระชับของกระบวนการและ
เพ่ิมเติมกระบวนการ ก ากับมาตรฐานในการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 เป็นกระบวนการที่ 3 โดยจะน าไปใช้ใน      
ปีการศึกษา 2565 ซ่ึงมีระบบและกลไก ดังนี้ 
 
 
 

1. ประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวน มคอ.5 มคอ.6  
2. ก ากับติดตามการจัดท า มคอ. 3 มคอ .4  
3. ก ากับมาตรฐานในการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 
4. ก ากับติดตามการส่ง มคอ.3 มคอ.4 
5. ด าเนินการสอน 
6. สรุปผลการด าเนินการ 



83 

 

 

5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริการ 
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวจิัย การบริการ 
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังนี้ 

1. จัดท าแผนบูรณาการ 
2. ประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3) ในรายวิชาที่มีการบูรณาการ 
3. ด าเนินการตามแผน 
4. ประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   
5. สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 

การด าเนินการตามระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้น าผลการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกที่ใช้ในปี
การศึกษา 2563 มาทบทวน พบว่า กระบวนการที่ 3 สามารถท าร่วมกับกระบวนการที่ 2 ได้ นอกจากนี้
หลักสูตร ยั งขาดการน ารายวิชาที่ เ กี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการมาบูรณาการกับการวิจัย                  
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นยกเลิกกระบวนการที่ 3 เพ่ือความ
กระชับ  ของกระบวนการ นอกจากนั้นยังมีการพิจารณารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการมาบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยพิจารณาภายใต้
กระบวนการที่ 2 เพ่ือน ามาใช้ในปีการศึกษา 2564 ซ่ึงมรีะบบและกลไก ดงันี้  

1. จัดท าแผนบูรณาการ 

2. ประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการเรียนรู้และด าเนินการตามแผน 

3. ประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   

เป้าหมาย รายละเอียด 
เชิงปริมาณ  - มีรายวิชาที่มีการบูรณาการอย่างน้อย 2 รายวิชาต่อปีการศกึษาและน าไปบริการ 

  วิชาการสู่ชุมชนได้ 
เชิงคุณภาพ - รายวิชาที่น าไปบริการวิชาการได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้สนใจทั่วไปและ         

สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
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4. สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   
 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการด าเนินการตามระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ดังนี้ 

1. จัดท าแผนบูรณาการ 

หลักสูตรได้มีการจัดท าแผนบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกบัการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ 

1.1 ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตรใน มคอ. 2 เพ่ือให้สามารถจัดโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

1.2 ส ารวจความต้องการบริการวิชาการในท้องถิ่นหรือชุมชน เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการที่
จะพัฒนา/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม ให้กับคนในชุมชนหรือในท้องถิ่น 

 

1.3 จัดท าแผนการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสนอต่ออาจารย์บริหาร
หลักสูตรกลั่นกรอง เพ่ือเสนอให้ประธานหลักสูตรอนุมัติแผนการบูรณาการ  ฯ และด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 

2. ประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการเรียนรู้และด าเนินการตามแผน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดม้ีการประชุมเพ่ือตรวจสอบและพิจารณาแผนการเรียนรู้ 
รายวิชา (มคอ.3) ในรายวิชาที่มีการบูรณาการ พร้อมทั้งตรวจสอบกิจกรรม/วิธีการด าเนินการที่ระบุไว้        
ในรายละเอียด เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครอบคลุม และความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ หลังจากนั้น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ที่ได้มีการก าหนดกิจกรรมการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ดังนี้ 
 
 

2.1 ระบุรายวิชาที่สามารถบูรณาการ ฯ ได้อย่างน้อย 2 ประเด็น ดังนี้ 

 

 2.2 ด าเนินการตามแผนบูรณาการ ฯ ดังนี้ 
   2.2.1 การบูรณาการกับการวิจัย 

ที่ รายวิชา การบูรณาการ 
การวิจัย การบริการวชิาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1 การจัดดอกไม้และรอ้ยมาลยั    

2 หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร  
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ที่ รายวิชา กิจกรรมการบูรณาการ 
1 การจัดดอกไม้และร้อยมาลยั มอบหมายให้นักศึกษาคิดค้นรูปแบบ พัฒนารูปแบบ การจัดดอกไม้และร้อยมาลัย หรือ การพัฒนา

กระบวนการในการท างานของสถานประกอบการ เพื่อท าให้มีรูปแบบที่ทันสมัย หรือ มีการพัฒนา
กระบวนการในการท างานของสถานประกอบการให้ดียิ่งขึ้น    

 

2.2.2 การบูรณาการการบริการวิชาการทางสังคม 
 

ที่ รายวิชา กิจกรรมการบูรณาการ 
1 การจัดดอกไม้และรอ้ยมาลัย น ารูปแบบการจัดดอกไม้และร้อยมาลัยที่คิดค้นไปเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

หรือน ากระบวนการท างานที่พัฒนาแล้วมาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการอื่นเพื่อให้
มีกระบวนการท างานที่ดียิ่งขึ้น 

2 หลักการเตรียมและการประกอบ
อาหาร 

มอบหมายให้นักศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผ่านการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสจากบุคคล
ในชุมชน หรือ กลุ่มเป้าหมายที่นักศึกษาก าหนดขึ้น เพื่อน าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและผ่านการทดสอบ
การยอมรับทางประสาทสัมผัสไปเผยแพร่ให้กับบุคคล หรือ ชุมชนทีส่นใจ 

 

   5.2.3 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ที่ รายวิชา กิจกรรมการบูรณาการ 
1 การจัดดอกไม้และรอ้ยมาลยั น าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นไปเผยแพร่ในพื้นที่ชุมชน ให้บุคคลผู้สนใจและน ากระบวนการในการผลิตไป

เผยแพร่ให้ชุมชนหรือบุคคลที่สนใจ 
2 หลักการเตรียมและการ

ประกอบอาหาร 

น าผลติภัณฑ์ที่ผ่านการดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสัแล้วไปเผยแพร่ให้ชุมชนหรือบุคคลที่สนใจ 

 

 

นอกจากนี้ทางหลักสูตร ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ศิลปะการออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจอาหาร       
เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการน้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้  
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

 

 
 
 

ทั้งนี้คณะกรรมการศูนย์ศิลปะการออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจอาหาร ได้จัดกิจกรรมกรรมย่อย
ทั้งหมด 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการทั้งการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ     
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมจัดท าต ารับอาหารที่เป็นนวัตกรรมและเป็นเอกลักษณ์ใน
ท้องถิ่น  

 

คณะกรรมการศูนย์ศิลปะการออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจอาหาร ได้ท าการส ารวจความต้องการของ
ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน บ้านบึงกระจังงาม อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ชุมชนมีการปลูกข้าว
หลากหลายสายพันธ์จ าหน่ายทั้งปลีกและส่ง ทั้งนี้ทางชุมชน/วิสาหกิจชุมชน มีความต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากข้าวเพ่ือจ าหน่ายได้มากข้ึน จึงได้น าความต้องการของชุมชน/วิสาหกิจชุมชน มาการบูรณาการในรายวิชาที่
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เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาหารและโภชนาการ หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย         
ในงานคหกรรมศาสตร์ และ การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์คหกรรมศาสตร์และการตลาด เพ่ือพัฒนาและ
จัดท าต ารับอาหาร 2 ต ารับ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอม และ โจ๊กข้าวกล้อง กข.43       
ผสมเห็ดรวม จากนั้นน าไปบริการวิชาการแก่วิสาหกิจชุมชนบึงกระจังงาม อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์        
 

3. ประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   
ประธานหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการประเมินผลการด าเนิน 

โครงการ/กิจกรรม โดยประเมินจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และจาก
การท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการ หรือ กิจกรรมในแต่ละครั้ง เพ่ือสรุปผลและ
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพ่ิมเติมมาปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีการศึกษาถัดไป 

 

4. สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีจัดท าแผนบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนในระดับ     

ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมีการจัดท าแผนบูรณาการ ประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการเรียนรู้และด าเนินการตามแผน โดยได้เพ่ิมรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ คือ รายวิชาหลักการเตรียมและการประกอบอาหารเข้าไปในแผนการ
ด าเนินการ อีกทั้งได้มีการจัดตั้งศูนย์ศิลปะการออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจอาหาร โดยจัดกิจกรรม จัดท า
ต ารับอาหารที่เป็นนวัตกรรมและเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น ซึ่งได้ท าการส ารวจความต้องการของชุมชน/
วิสาหกิจชุมชน บ้านบึงกระจังงาม อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  แล้วน ามาการบูรณาการในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง  
 

5. ประเมนิผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 ประธานหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการประเมินผลการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม โดยสรุปได้ดังนี้ 
 

5.1 การบูรณาการกับการวิจัย 
  

ที่ รายวิชา กิจกรรมการบูรณาการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
1 การจัดดอกไม้และรอ้ย

มาลัย 

มอบหมายให้นักศึกษาคิดค้นรูปแบบ พัฒนารูปแบบ การ
จัดดอกไม้และร้อยมาลัย หรือ การพัฒนากระบวนการใน
การท างานของสถานประกอบการ เพื่อท าให้มีรูปแบบที่
ทันสมัย หรือ มีการพัฒนากระบวนการในการท างานของ
สถานประกอบการให้ดียิ่งขึ้น    

นักศึกษามีการพัฒนากระบวนการท างานธุรกิจดอกไม้ 
โดยท าให้มีความกระชับ ชัดเจน และ รวดเร็วในการ
บริหารงานในสถานประกอบการ 

 

5.2 การบูรณาการการบริการวิชาการทางสังคม 
 

ที่ รายวิชา กิจกรรมการบูรณาการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 



87 

 

1 การจัดดอกไม้และรอ้ย
มาลัย 

มอบหมายให้นักศึกษาคิดค้นรูปแบบ พัฒนารูปแบบ การ
จัดดอกไม้และร้อยมาลัย หรือ การพัฒนากระบวนการใน
การท างานของสถานประกอบการ เพื่อท าให้มีรูปแบบที่
ทันสมัย หรือ มีการพัฒนากระบวนการในการท างานของ
สถานประกอบการให้ดียิ่งขึ้น    

นักศึกษาน ากระบวนการพัฒนาการท างานธุรกิจดอกไม้
เผยแพร่กับสถานประกอบการอื่น ท าให้สถานประกอบการ
ที่ เข้ าร่ วมในการเผยแพร่ความรู้ ไปปรับใช้กับสถาน
ประกอบการของตนเอง เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2 หลักการเตรียมและการ
ประกอบอาหาร 

มอบหมายให้นักศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผ่านการทดสอบ
การยอมรับทางประสาทสัมผัสจากบุคคลในชุมชน หรือ 
กลุ่มเป้าหมายที่นักศึกษาก าหนดขึ้น เพื่อน าผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาและผ่านการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส
ไปเผยแพร่ให้กับบุคคล หรือ ชุมชนที่สนใจ 

ได้รับความสนใจจากผู้คนในชุมชนที่น าผลิตภัณฑ์ไป
เผยแพร่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงส าหรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งต่อไป ให้ออกมาในรูปแบบที่ดียิ่งขึ้น 

 

5.3 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ที่ รายวิชา กิจกรรมการบูรณาการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
1 การจัดดอกไม้และรอ้ย

มาลัย 

มอบหมายให้นักศึกษาคิดค้นรูปแบบ พัฒนารูปแบบ การ
จัดดอกไม้และร้อยมาลัย หรือ การพัฒนากระบวนการใน
การท างานของสถานประกอบการ เพื่อท าให้มีรูปแบบที่
ทันสมัย หรือ มีการพัฒนากระบวนการในการท างานของ
สถานประกอบการให้ดียิ่งขึ้น    

นักศึกษาน ากระบวนการพัฒนาการท างานธุรกิจดอกไม้
เผยแพร่กับสถานประกอบการอื่น ท าให้สถานประกอบการ
ที่ เข้ า ร่วมในการเผยแพร่ความรู้ ไปปรับใช้กับสถาน
ประกอบการของตนเอง เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2 หลักการเตรียมและการ
ประกอบอาหาร 

มอบหมายให้นักศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผ่านการทดสอบ
การยอมรับทางประสาทสัมผัสจากบุคคลในชุมชน หรือ 
กลุ่มเป้าหมายที่นักศึกษาก าหนดขึ้น เพื่อน าผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาและผ่านการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส
ไปเผยแพร่ให้กับบุคคล หรือ ชุมชนที่สนใจ 

นักเรียน/ผู้สนใจทั่วไป ให้การตอบรับและฝึกปฏิบัติการท า
ขนมโคเม็ดขนุน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบที่มีใน
ท้องถิ่นของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณชิย์ต่อไป 

 
 
 
 

  
 
 
 

 ส าหรับการจัดท าต ารับอาหารที่เป็นนวัตกรรมและเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น        
โดยน ามาการบูรณาการในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้ตรงกับความต้องการของชุมชน/วิสาหกิจชุมชนบ้าน          
บึงกระจังงาม อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
  

กิจกรรม กิจกรรมการบูรณาการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
จัดท าต ารับอาหารที่เป็นนวัตกรรม
และเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น         

ส า ร ว จคว ามต้ อ งก า รข อ งชุ มชน / วิ ส าหกิ จ ชุ มช น           
บ้านบึงกระจังงาม อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
จากนั้นน าความต้องการของชุมชน/วิสาหกิจชุมชน         
มาการบูรณาการในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาหารและ
โภชนาการ หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร       
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในงานคหกรรมศาสตร์ และ การวิจัย

ศูนย์ศิลปการออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจอาหารได้จัดท า
ต ารับอาหาร 2 ต ารับ ที่ตรงกับความต้องการของชุมชน/
วิสาหกิจชุมชนบ้านบึงกระจังงาม อ าเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ คือ ขนมโมจิไส้เห็ดหอม และ โจ๊กข้าวกล้อง 
กข.43 ผสมเห็ดรวม โดยออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 
สะดวกต่อการซ้ือ-ขาย และน าไปบริการวิชาการ ซ่ึงชุมชน/
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และการพัฒนาผลิตภัณฑ์คหกรรมศาสตร์และการตลาด  
เพื่อจัดท าต ารับอาหาร 2 ต ารับ  

วิสาหกิจชุมชน สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ หรือ พัฒนา
รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ด้วยตนเอง 

 
การประเมนิกระบวนการตามระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณา
การกับการวิจยั การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

 จากการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า        
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ แต่สามารถด าเนินการได้ทุกกระบวนการ  
 

 จากการประเมินกระบวนการเพ่ิมเติม พบว่า หลักสูตรควรเพ่ิมจ านวนรายวิชาในการบูรณาการกับการ
วิจัยให้ไดต้ามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ อย่างน้อย 2 รายวิชา  
 

 นอกจากนี้ยังควรมีรายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานของนักศึกษา หรือ รายวิชาที่อยู่
ในรูปแบบการเรียนรู้แบบสหกิจศึกษา  
  

  ส าหรับการจัดกิจกรรมจัดท าต ารับอาหาร 2 ต ารับ ของศูนย์ศิลปะการออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจ
อาหาร ท าให้ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ คือ ต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
เพ่ือจ าหน่ายได้มากข้ึน 
 
การปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไก 
  

 หลักสูตร มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยจะด าเนินการภายใต้
ขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาแผนการเรียนรู้และด าเนินการตามแผน 
 

 นอกจากนั้นยังมีการเพ่ิมเติมกระบวนการโดยการคัดเลือกรายวิชาในการการบูรณาการการเรียนรู้กับ
การท างานของนักศึกษา หรือ รายวิชาที่อยู่ในรูปแบบการเรียนรู้แบบสหกิจศึกษา เป็นกระบวนการที่ 2     
โดยจะน าไปใช้ในปีการศกึษา 2565 ซึ่งมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1. จัดท าแผนบูรณาการ 

2. คัดเลือกรายวิชาในการการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานของนักศึกษา หรือ รายวิชาที่อยู่ใน
รูปแบบการเรียนรู้แบบสหกจิศึกษา 

3. ประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการเรียนรู้และด าเนินการตามแผน 

4. ประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   
5. สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ...................การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน.......................... 
ค่าเป้าหมาย ......3.....ผลการด าเนินงาน ......3....บรรลุเป้าหมาย ......3.......คณะกรรมการประเมิน.........4......... 
 
 

ตวับ่งชี้ 5.3 : การประเมินผู้เรียน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

  
 

ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ดังนี้ 

1. วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
3. ด าเนินการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ 
4. ทวนสอบผลการเรียนรู้ 
5. สรุปผลการด าเนินการ 

 
 

การด าเนินการตามระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้น าผลการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกที่ใช้ในปี
การศึกษา 2563 มาทบทวน พบว่า กระบวนการที่ 2 ควรยกเลิก เนื่องจากคณะกรรมการในการทวนสอบผล
การเรียนรู้ คือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไม่ได้มีการเสนอชื่อเพ่ือขอค าสั่งแต่งตั้งจากคณะ ฯ ให้เป็น
คณะกรรมการการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
  

 นอกจากนี้ พบว่า หลักสูตรยังขาดการรายงานของอาจารย์ผู้สอนในการประเมินผลการเรียนรู้  เรื่อง 
ความผิดปกติของผลการเรียน ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างจัดการการสอน อีกทั้งขาดการรายงานผล
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงกระบวนการโดยการยกเลิก
กระบวนการที่ 2 เพ่ือความกระชับของกระบวนการ รวมถึงเพ่ิมกระบวนการ การรายงานผลการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดการเรียนการสอน เพ่ือหาแนว

เป้าหมาย รายละเอียด 
เชิงปริมาณ - ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และ 

กลยุทธ์การประเมินในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) 
เชิงคุณภาพ - หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมิน

ในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) 
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ทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ิมกระบวนการ รายงานผลการทวนสอบ
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการทวนสอบ โดยน ามาใช้ในปีการศึกษา 2564 ซ่ึงมีระบบและกลไก ดังนี ้

1. วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
2. ด าเนินการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ 
3. รายงานผลการประเมนิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4. ทวนสอบผลการเรียนรู้ 
5. รายงานผลการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
6. สรุปผลการด าเนินการ 

 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตร มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ดังนี้ 
 

1. วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

  1.1 ศึกษาแผนการประเมินผู้เรียน ใน มคอ. 2  โดยศึกษารายละเอียด ดังนี้ 
 

1) มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 

2) วิธีการสอนและวิธีการประเมิน 
   

1.2 แผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
( Curriculum Mapping ) 
 

  1.3 จัดท าแผนการประเมินผลเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1)  
คหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 
 2. ด าเนินการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าแผนการประเมินผลเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิที่ได้รับการอนุมัติไปใช้ในการด าเนินการสอน ตามแผนการสอนที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบระบุไว้ใน มคอ.3 
และเมื่อสิ้นภาคเรียน อาจารย์ท าการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา และด าเนินการส่งผ่านระบบ
มหาวิทยาลัย 
 

 3. รายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนจะท าการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีการ
ก าหนดส่งผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ก่อนการรายงานผลการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีการประชุมเพ่ือพิจารณาถึงความผิดปกติของผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน 
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 4. ทวนสอบผลการเรียนรู้ 
ภายหลังการประเมินผลการเรียนและส่งผลการเรียนรู้ผ่านระบบมหาวิทยาลัยแล้ว สาขาวิชา 

มีการด าเนินการประชุมเพ่ือทวนสอบผลการประเมินผลเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพ่ือให้
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ก่อนอนุมัติผลการเรียนและส่งเอกสารไปยังคณะและมหาวิทยาลัย
ตามล าดับ 
 

 5. รายงานผลการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  อาจารย์ผู้สอนมีการรายงานผลการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ภายหลังจากการ
ประชุมเพ่ือทวนสอบผลการประเมินผลเรียนรู้ของผู้ เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ให้หัวหน้าสาขาหรือ
ประธานหลักสูตรรับทราบเพ่ือลงนามรับรอง ก่อนด าเนินการส่งผลการเรียนไปยังส านักทะเบียนและวิชาการ
ตามล าดับต่อไป 
 

6. สรุปผลการด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาแผนการประเมนิผู้เรียน ใน มคอ. 2  

ได้แก่ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน รวมถึงวิธีการสอนและวิธีการประเมินผลในแต่ละด้าน มีการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา และด าเนินการส่งผ่านระบบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีการส่งต่อไปยังส านักทะเบียนและ
วิชาการจะมีการตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาถึงความ
ผิดปกติของผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละ
ภาคเรียน 
 
 
 

การประเมนิกระบวนการตามระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 จากการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ พบว่า มีความชัดเจน เป็นระบบ และ สามารถตรวจสอบได้  
 

 จากการประเมินกระบวนการเพ่ิมเติม พบว่า กระบวนการที่ 1 สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนจะมีการก าหนดวิธีการประเมนิผลการเรียนรู้ไว้ใน มคอ.3 มคอ.4 
โดยน ารายละเอียดมาจาก มคอ.2  
 

 ส าหรับกระบวนการที่ 4 และกระบวนการที่ 5 สามารถด าเนินการพร้อมกับกระบวนการที่ 3 ได้    
เพ่ือความกระชับของกระบวนการ 
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 นอกจากนีย้ังพบว่า ยังขาดการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมในการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละสาระการเรียนรู้ของรายวิชา 
 

การปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไก 

 หลักสูตร ได้ท าการปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิโดยการยกเลิกกระบวนการที่ 1 เพ่ือความกระชับของกระบวนการ ทั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงเป็น
กระบวนการ ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ มคอ.5 มคอ.6 ของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้มีความเหมาะสม
ในการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละสาระการเรียนรู้ของรายวิชา 
 

 นอกจากนี้ได้ยกเลิกกระบวนการที่ 4 และ กระบวนการที่ 5 เนื่องจากสามารถด าเนินการพร้อมกับ
กระบวนการที่ 3 ได้ เพ่ือความกระชับของกระบวนการ โดยจะน าไปใช้ในปีการศึกษา 2565 ซ่ึงมีระบบและ
กลไก ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ มคอ.5 มคอ.6 ของอาจารย์ผู้สอน 

 2. ด าเนินการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ 
 3. รายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 4. สรุปผลการด าเนินการ 

 

5.3.2  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

ระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้ 
 1. อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 2. ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

 3. ก าหนดวิธีการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

4. ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 5. รายงานผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่พบความผิดปกติและก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 

6. พิจารณารับรองผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

เป้าหมาย รายละเอียด 
เชิงปริมาณ ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

(มคอ.3) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
เชิงคุณภาพ หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

(มคอ.3) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
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7. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินการตามระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้น าผลการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกที่ใช้ในปี
การศึกษา 2563 มาทบทวน พบว่า กระบวนการที่ 3 สามารถด าเนินการพร้อมกับกระบวนการที่ 2 รวมถึง
กระบวนการที่ 6 สามารถท าได้ในกระบวนการที่ 5 รวมถึงหลักสูตรยังการก าหนดเกณฑ์และวิธีการทวนสอบ       
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านในรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
 

 ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงระบบและกลไกด้วยการยกเลิกกระบวนการที่ 3 และกระบวนการที่ 6 เพ่ือให้
กระบวนการมีความกระชับ นอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมเติมกระบวนการ ด้วยการก าหนดเกณฑ์และวิธีการทวน
สอบผลการเรียนรู้ เพ่ือให้มคีวามชัดเจนและสามารถตรวจสอบได ้

1. อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 2. ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

 3. ก าหนดเกณฑ์และวิธีการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
 4. ทวนสอบและพิจารณารับรองผลการเรียนรู้ 

5. สรุปผลการด าเนินงาน 

 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการด าเนินการตามระบบและกลไก ดังนี้ 
 

1. อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ภายหลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการ 

รวบรวมผละคะแนนและรายงานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านระบบที่ https://regis.nsru.ac.th/ จากนั้น
น าเอกสารส่งให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาเพ่ืออนุมัติผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ก่อนจัดส่งคณะ
และมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 

2. ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมผู้สอนหลังจบภาคการศึกษาเพ่ือตรวจสอบการ 
ประเมินผลการเรียนรู้ ในรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้ผิดปกติเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข  

 

3. ก าหนดเกณฑ์และวิธีการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
 ประธานหลักสูตร ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการก าหนดและวิธีการทวนสอบ

ผลการเรียนรู้ เพ่ือให้การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 3.1 เกณฑก์ารทวนสอบผลการเรียนรู้ 

https://regis.nsru.ac.th/
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  หลักสูตรใช้เกณฑ์การทวนสอบผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2563) หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ นักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และ นักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาแล้ว  

  3.1.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา โดยให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได ้ 

 

  3.1.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ส าเร็จการ      
ศึกษาแล้ว การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและ น าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน 

 

 3.2 วิธีการตรวจสอบผลการเรียนรู้ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการก าหนดวิธีการตรวจสอบผลการเรียนของ 

นักศึกษาด้วยการ  
 

    3.2.1 ก าหนดรายวิชาที่ใช้ในการทวนสอบฯ อยู่ที่ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ทัง้หมดในแต่ละภาคเรียน   

 

    3.2 ก าหนดให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มาตรวจสอบ ได้แก่  

1) ด้านคณุธรรมจริยธรรม  
2) ด้านความรู้  
3) ด้านทักษะทางปัญญา  
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ซึ่งมีวิธีการทวนสอบผลการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
                    (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประเมินจาก ความมีวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อตนเองโดยดูจากการเข้าเรียน การแต่งกาย การส่งงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา   
                    (2) ด้านความรู้ ประเมินจาก การท าแบบทดสอบกลางภาค ปลายภาค และ
ผลคะแนนของนักศึกษา 
                    (3) ด้านทักษะทางปัญญา ประเมินจาก ความสามารถในการแก้ปัญหา     
เฉพาะหน้า เช่น การตอบค าถาม การวิเคราะห์กรณีศึกษา หรือ การรายงานหน้าชั้นเรียน 
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                       (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ประเมิน
จาก การท างานร่วมกันในการท ากิจกรรมกลุ่ม หรือ การช่วยเหลือเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
                    (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจากการน าเสนอผลงานต่าง ๆ และสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

 

4. ทวนสอบและพิจารณารับรองผลการเรียนรู้ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมกีารทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ก่อนด าเนินการส่ง 

ให้คณะ ฯ และฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือให้ผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีคุณภาพและเที่ยงตรง 
สามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงเสนอผลการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อประธานหลักสูตรและหัวหน้า
สาขาวิชา เพ่ือพิจารณารับรองผลการเรียนรู้ 
 

5. สรุปผลการด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2564 สาขาวิชามีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

ครบถ้วนตามระบบและกลไก ในกรณีทีพ่บปัญหาหรือความผิดปกติของการกระจายผลการเรียนรู้ในรายวิชาใด
วิชาหนึ่ง จะด าเนินการตรวจสอบโดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารายงานปัญหาเพ่ือร่วมกันก าหนดแนว
ทางการแก้ไขปัญหา 

 

การประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

 จากการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า      
ในกระบวนการที่ 3 สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 และอาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องใช้
เกณฑแ์ละวิธีการดังกล่าวในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   
 
 

 จากการประเมินระบบและกลไกเพ่ิมเติม พบว่า หลักสูตรยังขาดตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนในแตล่ะรายวิชา เพ่ือให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ  
 

 นอกจากนั้นยังควรศึกษาเทคนิคการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้มีวิธีการ
ประเมินผลที่หลากหลายตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 

การปรับปรงุกระบวนการตามระบบและกลไก 

 หลักสูตร ได้ท าการปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ด้วยการยกเลิกกระบวนการที่ 3 แต่เปลี่ยนแปลงเป็น  
 

นอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมเติมกระบวนการ ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา เพ่ือให้ไดเ้ครื่องมือทีมี่คุณภาพ 



96 

 

 

อีกทั้งเพ่ิมกระบวนการศึกษาเทคนิคการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้มี
วิธีการประเมินผลที่หลากหลายในสาระการเรียนรู้และตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยจะน าไปใช้ใน
ปีการศึกษา 2565 ซ่ึงมีกระบวนการ ดังนี้ 
 1. ศึกษาเทคนิคการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

2. ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนในแตล่ะรายวิชา 

3. ทวนสอบและพิจารณารับรองผลการเรียนรู้ 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

 

 5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ. 5 มคอ.6 และ
มคอ.7) 
 

ระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ. 5 มคอ.6 และ
มคอ.7) 
 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7) ดังนี้ 
 1. ก าหนดปฏิทินในการส่ง มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

 2. ด าเนินการจัดท า มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

 3. ประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

 4. จัดส่ง มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

 5. สรุปผลการด าเนินการ 

 
 
การด าเนินการตามระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
(มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7) 
 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้น าผลการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกที่ใช้ในปี
การศึกษา 2563 มาทบทวน พบว่า กระบวนการที่ 4 มีความไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก อาจารย์ผู้สอนบางรายวิชา 
จัดส่ง มคอ.5 มคอ. 6 ล่าช้า  
 

ดังนั้นจึงมกีารเพ่ิมกระบวนการในการก ากับ ติดตาม การส่ง มคอ 5 มคอ 6 ในระบบของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้เป็นไปตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยน ามาใช้ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีระบบและกลไก ดังนี ้

1. ก าหนดปฏิทินในการส่ง มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

 2. ด าเนินการจัดท า มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

 3. ประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 



97 

 

 4. จัดส่ง มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

 5. ก ากับติดตามการจัดส่ง มคอ.5 มคอ.6  
6. สรุปผลการด าเนินการ 

 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตร มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7) ดังนี้ 
 1. ก าหนดปฏิทินในการส่ง มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดปฏิทินการส่ง มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยใช้ 
หลักเกณฑ์ร่วมกับที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ จัดส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 แก่คณะ ฯ และมหาวิทยาลัยภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนวันสุดท้ายของแต่ละภาคเรียน ส าหรับการจัดส่ง มคอ.7 ก าหนดให้มีการ
จัดท าและส่งถึงคณะและมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน  หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

 2. ด าเนินการจัดท า มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
  อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ.5 มคอ.6 เพ่ือรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา
ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือส่งผลการด าเนินงานของรายวิชาให้คณะ ฯ และมหาวิทยาลัยต่อไป
ตามล าดับ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการจัดท า มคอ.7 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาต่อคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร โดยกรรมการภายนอกและภายใน และน าผลการประเมินรวมถึงข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในปี
การศึกษาถัดไป 

   
 
 

 3. ประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7    
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้อง และรายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 การพิจารณา มคอ.5 มคอ.6 พิจารณาจาก มคอ.3 และ มคอ.4 ที่ระบุเนื้อหาสาระ/
กิจกรรมที่มีการปรับปรุงจากแผนการปรับปรุงรายวิชาที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมในการปะชุมครั้งที่ 
1/2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 5.3) 
 

ตารางท่ี 5.3 การพิจารณามคอ.5 มคอ.6 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทยีบจาก มคอ.3 มคอ.4 ปีการศึกษา  
     2563 
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ภาคเรียน/ 
ปี

การศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา แผนการปรับปรุงปีการศึกษา 2564 ผลการปรับปรุงปีการศึกษา 2564 

1/2564 4602101 บริโภคศาสตร์และ
การจัดการธุรกิจทางคหกรรม
ศาสตร์ 

ปรับเนื้อหาสาระการสอนให้ทันสมัยต่อ
เหตุการณ์ และปรับกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นรูปแบบออนไลน ์

อาจารย์ผู้สอนปรับเนื้อหา เรื่อง รูปแบบการจัดการ
ธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์   เป็นการท าธุรกิจออนไลน์ 
และมอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นผลิตภัณฑ์ และ /
หรือ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางคหกรรมศาสตร์ของ
ตนเองมา 1 ชิ้นงาน จากนั้นด าเนินการผลิจสื่อ
โฆษณาตามรูปแบบที่เหมาะสมด้วยตนเอง  

4602401 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
งานคหกรรมศาสตร์ 

ปรับวิธีการเรียนการสอน การส่งงาน       
เป็นแบบออนไลน์ รวมถึงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ 

อาจารย์ผู้ สอนเชิญวิทยากรมาอบนมในหัวห้อ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานคหกรรมศาสตร์ 
แบบออนไลน์ และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติด้านการฟัง 
พูด อ่าน ในแบบออนไลน์ ส าหรับการเขียนให้ส่งงาน
ในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

4 6 1 1 1 0 1  อ า ห า ร แ ล ะ
โภชนาการ 

ปรับเนื้อหาสาระการสอนให้ทันสมัยต่อ
เหตุการณ์ และปรับกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นรูปแบบออนไลน์ 

อาจารย์ผู้ สอนเชิญวิทยากรมาอบนมในหัวห้อ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานคหกรรมศาสตร์ 
แบบออนไลน์ และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติด้านการฟัง 
พูด อ่าน ในแบบออนไลน์ ส าหรับการเขียนให้ส่งงาน
ในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

4651101 การจัดดอกไม้และ
ร้อยมาลัย 

เพิ่ ม เติมสาระการเรียนรู้ ด้ านรูปแบบ 
เทคนิค วิธีการจัดดอกไม้และการร้อยมาลัย
ที่ทันสมัย และปรบัรูปแบบการสอนและฝึก
ปฏิบัติการจัดดอกไม้และร้อยมาลัยเป็น
แบบออนไลน ์

อาจารย์ผู้สอนสาธิตการจัดดอกไม้แบบไทยและสากล 
ฝึกสาธิตการจัดดอกไม้แบบไทยและสากล แบบ
ทันสมัย รวมถึงบรรยายเทคนิค วิธีการจัดดอกไม้และ
การร้อยมาลัยที่ทันสมัย และฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้
และรอ้ยมาลัยเป็นแบบออนไลน์ 

 
 
 
 
 
ภาคเรียน/ 

ปี
การศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา แผนการปรับปรุงปีการศึกษา 2564 ผลการปรับปรุงปีการศึกษา 2564 

1/2564 4652401 การแกะสลกัผัก 
และผลไม้ 

อาจารย์ผู้สอนศึกษารูปแบบและวิธีการ
แกะสลักปอกคว้านผักและผลไม้แบบใหม่ที่
ทันสมัย เพิ่มเติมแนวทางการโอกาสใช้สอย
ผักและผลไม้แกะสลัก ปรับรูปแบบการ
สอนและฝึกปฏิบัติการแกะสลักปอกคว้าน
ผักและผลไม้เป็นแบบออนไลน์ 

อาจารย์ผู้สอนสาธิตการแกะสลักปอกคว้านผักและ
ผลไม้แบบใหม่ที่ทันสมัย   ฝึกปฏิบัติการ รวมถึง
บรรยายแนวทางการโอกาสใช้สอยผักและผลไม้
แกะสลัก เป็นแบบออนไลน์ 

2/2564 4601102 คหเศรษฐศาสตร์ ปรับเนื้อหาสาระรายวิชาให้เป็นปัจจุบัน 
โ ดยก า ร ศึกษาอุ ปส ง ค์  อุ ปทานและ
การตลาด ในยุคปัจจุบันและในช่วงการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และ

อาจารย์ผู้สอนปรับเนื้ อหาสาระรายวิชาให้ เป็น
ปัจจุบัน โดยการศึกษาอุปสงค์ อุปทานและการตลาด 
ในยุคปัจจุบันและในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
Covid-19 และปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็น
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ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ
ออนไลน ์

แบบออนไลน ์

4622301 หลักการตัดเย็บ
เบื้องต้น 

อาจารย์ผู้สอนศึกษาแบบตัดเสือ้ที่มีรูปแบบ
ทันสมยั  

อาจารย์ผู้สอนบบรยายและสาธิตการตัดเสื้อใน
รูปแบบใหม่ และมอบหมายให้นักศึกษาตัดเย็บเสื้อผ้า 
โดยใช้วิธีการ    วัดตัว การสร้าง การใช้แบบตัด และ
การใช้จักรเย็บผ้า ออกมาเป็นชุดที่เสร็จสมบูรณ์ 

 
  3.2 การพิจารณา มคอ.7 ปีการศึกษา 2564 เป็นการแก้ไขและปรับปรุงผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อคดิเห็นหรือสาระจากผู้ประเมินในปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจาก 
ผู้ประเมิน ปีการศึกษา 2563 

ความเห็นของ
ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสตูร ปีการศึกษา 2564 

ผลการปรับปรุงหลักสตูร 
ตามค าแนะน าจากผู้ประเมินปี

การศึกษา 2564 
ควรมกีารพัฒนาแผนในเร่ือง
ของการเตรียมพื้นฐานในด้าน
ทักษะวิชาการและวิชาชีพใน
แต่ละชั้นปีให้มีพื้นฐานที่สูงขึ้น 
 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรรับข้อเสนอแนะ
มาเพื่อปรับปรุง 

วางแผนกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาแต่ละชั้นปีในด้าน
ทักษะวิชาการและวิชาชีพให้สูงขึ้นตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละปี
ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
 

หลักสูตรด าเนินการท าโครงการ/กิจกรรม
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาปีที่ 1 ด้าน
ภาษาและการส่ือสารโดยการจัดโครงการ
พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
งานคหกรรมศาสตร์ และจัดโครงการ
เตรียมความพร้อมด้านทักษะอาชีพ
พื้นฐาน ได้แก่ อาหารและโภชนาการ
รวมถึ ง ผ้าและ เครื่ อ งแต่ งกาย  และ
โครงการบริหารงานครัวและการจัดการ
ธุรกิจอาหารออนไลน์ 
    ส าหรับนักศึกษาปีที่ 2 พัฒนาด้าน 
บริโภคศาสตร์ ด้วยการให้นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการบริหารงานครัวและการ
จัดการธุรกิจอาหารออนไลน์ 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจาก 
ผู้ประเมิน ปีการศึกษา 2563 

ความเห็นของ
ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสตูร ปีการศึกษา 2564 

ผลการปรับปรุงหลักสตูร 
ตามค าแนะน าจากผู้ประเมินปี

การศึกษา 2564 
ค ว ร พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ใ น
ศตวรรษที่  21 สู่ความเป็น
รูปธรรมอย่างเป็นระบบ 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรรับข้อเสนอแนะ
มาเพื่อปรับปรุง 

มีการวางแผนและจัดโครงการที่มุ้งเน้น
การพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21   
สู่ความเป็นรูปธรรมอย่างเป็นระบบ 
ด้วยการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติให้
เกิดผลการเรียนรู้และสามารถน าไปใช้
ใ น ก า ร พั ฒ น า  ป รั บ ป รุ ง  ห รื อ 
ประยุกต์ใช้ในการเรียน/การท างาน
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป 

หลักสูต ร ด า เนินการจัด โครงการ /
กิจกรรมที่ เสริมทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่  21  ด้านการเรียนรู้ และ
นวัตกรรม ด้วยการให้นักศึกษาน าเสนอ
งานวิจัย ในการประชุมวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ การ
ป ร ะ ก ว ดผ ล ง า น สห กิ จ ศึ ก ษ า แ ล ะ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  
    ส าหรับด้านสารสนเทศ ไดใ้ห้นักศึกษา
เข้าร่วมอบรมในโครงการเปิดติวข้อสอบ
ประกัน คุณภาพภาษาอั งกฤษ  และ     
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การอบรม ห้องเรียนยุคใหม่ Classtime 
เพื่อให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
สอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษและใช้
ในการเรียนได ้
     ด้านชีวิตและอาชีพได้จัดโครงการให้
นักศึกษาปีที่ 1 เตรียมความพร้อมด้าน
อาหารและโภชนาการ ผ้าและเครื่อง   
แต่งกาย เพื่อความพร้อมในการเรียนใน
ชั้นปีที่สูงขึ้น  
     โครงการบริหารงานครัวและการ
จัดการธุรกิจอาหารออนไลน์เพื่อให้ทราบ
หลักและแนวคิดในการท าธุรกิจในช่วง
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 
    โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อ ส า ร ใ น ง า น ค ห ก ร ร ม ศ า ส ต ร์             
ให้นักศึกษาฝึกสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ในงานคหกรรมศาสตร์  และเรียนรู้
ศัพท์เทคนิคในงานคหกรรมศาสตร์ 

ควรส่งเสริมสนับสนุนผลงาน
ทางวิชาการที่ ได้ตีพิมพ์ ใน
ระดับที่สูงขึ้น 

คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรรับข้อเสนอแนะ
มาเพื่อปรับปรุง 

มีการวางแผนส่ง เสริม ให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรน าเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ /นานาชาติ  ในรูปแบบ
ออนไลน ์

อาจารย์ทศพร โพธิ์เนียม และ อาจารย์ 
รั งสิตา  จันทร์หอม น า เสนอผลงาน
วิชาการในระดับชาติ จ านวน 1 ผลงาน 

ควรน าผลการก ากับฯ มา
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้
ทั น ส มั ย แ ล ะ ต ร ง ใ น
สถานการณ์โควิด -19 เป็น
น วั ต ก ร ร ม เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรรับข้อเสนอแนะ
มาเพื่อปรับปรุง 

มีการปรับปรุงสาระเรียนรู้ให้ทันสมัย
ในสถานการณ์โควิด -19 และปรับ
รูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ 

อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชามีการปรับ
กิจกรรมเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
การส่งงาน การปฏิบัติงาน เป็นรูปแบบ
ออนไลน์ และบางรายวิชามีการเพิ่มเติม 
ปรับปรุงเนื้อหาสาระเพื่อให้ทันสมัยใน
สถานการณ์โควิด-19 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจาก 
ผู้ประเมิน ปีการศึกษา 2563 

ความเห็นของ
ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสตูร ปีการศึกษา 2564 

ผลการปรับปรุงหลักสตูร 
ตามค าแนะน าจากผู้ประเมินปี

การศึกษา 2564 
ควรน าผลประเมินผู้เรียนมา
ปรับปรุงตามจุดเน้นแต่ละ
เร่ือง เพื่อสร้างคุณภาพบัณฑิต
และพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูใ้ห้กับนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรรับข้อเสนอแนะ
มาเพื่อปรับปรุง 

มีการน าผลประเมินผู้เรียนมาปรับปรุง
ตามจุด เน้นแต่ละเรื่ อ ง  เพื่ อสร้ า ง
คุณภาพบัณฑิตและพัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา 

อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาปรับปรุง
วิธีการสอนของตนเองตามจุดเน้นที่
นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของ
อาจารย์ เช่น การจัดท าเอกสารการสอน 
คลิปวิดิโอ ให้นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษา
สามารถดูซ้ าได้หากไม่เข้าใจในเนื้อหา 
หรือสร้างเทคนิคการเรียนออนไลน์ที่
น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเรียนได้
อย่างไม่น่าเบื่อ   

ควรมีการเตรียมสัมภาษณ์
นักศึกษาเพื่อทราบข้อมูลเพิ่ม 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรรับข้อเสนอแนะ
มาเพื่อปรับปรุง 

มีการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อทราบถึง
ความต้องการวัสดุในการเรียนการสอน 

ส ารวจความต้องการวัสดุในการเรียนการ
สอนตามที่ได้สัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีศักยภาพ 
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ควรพัฒนาห้องปฏิบัติการให้
ได้มาตรฐานเชิงรปูธรรม 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรรับข้อเสนอแนะ
มาเพื่อปรับปรุง 

มี ก า รจั ดส รรงบประมาณในกา ร
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้แก่นักศึกษา 

หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รับข้อเสนอแนะมาเพื่อปรับปรุง เพื่อฝึก
ทักษะทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมและ
ทันสมัย 

 
 4. จัดส่ง มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

  ภายหลังจากที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท า มคอ.5 มคอ.6 และผ่านการพิจารณาความสอดคล้อง
โดยการเปรียบเทียบจาก มคอ.3 มคอ.4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาจารย์ผู้สอนด าเนินการส่งคณะ ฯ และ
มหาวิทยาลัยในระบบที่ https://regis.nsru.ac.th  
 

  ส าหรับ มคอ.7 ภายหลังจากที่หลักสูตรด าเนินการเขียนรายงานเสร็จสิ้นแล้วจะด าเนินการ
ติดต่อประธานกรรมการประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย และ กรรมการประเมินภายในมหาวิทยาลัย    
เพ่ือมาประเมินผลการด าเนินการและจะท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของกรรมการ พร้อมทั้งน าค า
ชี้แนะไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 

 

5. ก ากับติดตามการจัดส่ง มคอ.5 มคอ.6   
 ประธานหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการก ากับติดตามการจัดส่ง      

มคอ.5 มคอ.6 ของอาจารย์ผู้สอนทุกคนเพ่ือให้เป็นไปตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
 

6. สรุปผลการด าเนินการ 
  ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการด าเนินการ การก ากับการประเมินการจัดการเรียน    
การสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7) ครบถ้วนทุกขั้นตอน มีการตรวจสอบรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3 มคอ.4) ในภาคเรียนที่ 1/2564 และ 2/2564 เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ในปีการศึกษา 2563 เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้/
กิจกรรมที่ระบุไว้ และด าเนินการส่งให้คณะ ฯ และมหาวิทยาลัยในระบบต่อไป 
 

การประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
 

 จากการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) พบว่า กระบวนการที่ 1 สามารถยกเลิกได้ เนื่องจาก      
ทา งมหาวิ ทยาลั ย ได้ ก าหนดปฏิ ทิ นการส่ ง  มคอ . 5  มคอ .6  และมคอ .7  ในระบบออน ไลน์ ที่ 
https://regis.nsru.ac.th  
 

 กระบวนการที่ 2 สามารถยกเลิกได้ เนื่องจาก อาจารย์ผู้สอนต้องมีการจัดท า มคอ.5 มคอ.6 ภายหลัง
จากสิ้นสุดภาคเรียน ส าหรับการจัดท า มคอ.7 เป็นการด าเนินภายหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาภายใน 60 วัน 
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 จากการประเมนิกระบวนการเพ่ิมเติม พบว่า หลักสูตรควรมีการกระจายความรับผิดชอบองค์ประกอบ
หรอืตัวบ่งชี้ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามความเหมาะสม 
 

การปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไก  
หลักสูตร มีการปรับปรุงกระบวนการจากการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการก ากับการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) โดยยกเลิก      
กระบวนการที่ 1 และ กระบวนการที่ 2 เพ่ือความกระชับของกระบวนการ ทั้งนี้มีการเพ่ิมกระบวนการ      
กระจายความรับผิดชอบองค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามความเหมาะสม โดยน าไปใช้
ในปีการศึกษา 2565 ซ่ึงมีระบบและกลไกดังนี้ 
 1. กระจายความรับผิดชอบองค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 2. ประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

 3. จัดส่ง มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

 4. ก ากับติดตามการจัดส่ง มคอ.5 มคอ.6 

 5. สรุปผลการด าเนินการ 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ...................การประเมินผู้เรียน.............................. 
ค่าเป้าหมาย ......3.....ผลการด าเนินงาน ......3....บรรลุเป้าหมาย ......3.......คณะกรรมการประเมิน.......3........ 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ 5.4   ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามท่ีระบุ
ใน  
                 มคอ. 2 ของหลักสูตร 

 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
การด าเนินงาน เป็นไปตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรอ้ยละ 100 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 
จ านวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี้ 
     ครั้งที่ 1 วางแผนก่อนเปิดเรียนที่ 1/2564 วันอังคารที่ 
1 มิถุนายน 2564 ดังนี้  
       - เสนอรายชื่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร                  
       - พจิารณาอาจารย์ผู้สอน 
       - การจัดส่งรายละเอียดของรายวิชา 
       - แต่งต้ังคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
       - ก าหนดและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
การด าเนินงาน เป็นไปตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์

       - ส ารวจความต้องการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
       - ทบทวนและประเมินกระบวนการปรับปรุงสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 
    ครั้งที่  2 ติดตามผลการด าเนินงานของภาคเรียนที่ 
1/2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดังนี ้
       - วางแผนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษที่ 21 
       - จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
    ครั้งที่ 3 ทวนสอบผลการด าเนินการภาคเรียนที่  
1/2563 และวางแผนการด าเนินการภาคเรียนที่ 2/2563 
วันที่ที่ 20 ตุลาคม 2564 ดังนี้ 
       - รายงานปัญหาที่พบในการเรียนการสอนและ
ก าหนดแนวทางแก้ไข 
       - พิจารณาอาจารย์ผู้สอนภาคเรียนที่ 2/2563 
    ครั้งที่  4 ติดตามผลการด าเนินงานของภาคเรียนที่ 
2/2564 วันที่ 5 เมษายน 2564  
      - การรายงานการแก้ไขปัญหาและสรุปผล 
       - ติดตามและสรุปผลการบูรณาการฯ 
       - รายงานผลการเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหา และหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.2ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

2. หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ได้มีการพัฒนาหลักสูตรเมื่อ
วันที่  2 พฤษภาคม 2562 วิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่        
25 พฤษภาคม 2562 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 
4/2562 วันที่ 18 เมษายน 2562   

  

3) มี ร า ยล ะ เ อี ย ด ขอ งร าย วิ ช า แล ะ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ งป ร ะ สบ ก า ร ณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

3. หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบมคอ.3 ใน
ภาคเรียนที่ 1/2564 จ านวน 7 วิชา ก่อนเปิดภาคเรียนของ
มหาวิทยาลัย ส าหรับภาคเรียนที่ 2/2564 จ านวน 8 วิชา  

  

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
ร า ย วิ ช า  แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์

4. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชามคอ.5 
และ มคอ. 6 ในภาคเรียนที่ 1/2564 จ านวน 7 วิชา 
ระหว่างวันที่ 11-18 พฤศจิกายน 2564 และภาคเรียนที่ 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
การด าเนินงาน เป็นไปตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์

ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบมคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

2/2564 มีมคอ.5 จ านวน 8 วิชา ระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 
2565  

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60
วันหลังส้ินสุดปีการศึกษา 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2564 และ
รายงานระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2565 

  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 
ในภาคเรียนที่ 1 จ านวน 7 วิชา และภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
7 วิชาโดยแต่ละวิชามีการประเมินผลตามเป้าหมาย  

  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จ ากผลการ
ประเมินการด า เนินงานที่รายงาน      
ใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา 

มีการพัฒนาการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
และเพิ่มเติม ปรับปรุง เนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 

  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการ
ปฐมนิ เทศหรือค าแนะน าด้ านการ
จัดการเรียนการสอน 

มีการเปิดรับอาจารย์ใหม่และได้มีการปฐมนิเทศน์   

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ จัดท ากิจกรรมบูรณาการการเรียน
กับการท างาน และ สัมมนาเชิงวิชาการวิชาการทาง       
คหกรรมศาสตร์ ผศ.สิรภัทร สิริบรรสพ การสัมมนาเชิง
วิชาการวิชาการทางคหกรรมศาสตร์ และ ประชุมออนไลน์ 
เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ
เพื่อการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ 
อ .นารี รั ตน์  บุญลักษณ์  อ .รั งสิ ตา  จันทร์หอม และ            
อ.ทศพร โพธิ์เนียม ประชุมสัมมนาการออกแบบหลักสูตร
อุดมศึกษาเชิงผลลัพธ์การเรีบนรู้  และ ประชุมออนไลน์ 
เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ
เพื่อการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ 

  

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

  - 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 
 

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

อยู่ในระดับมาก  ( = 4.11)  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
การด าเนินงาน เป็นไปตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 
12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มี

ต่อบัณฑิตใหม่เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

ผูใ้ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ อยู่ในระดับมาก 

( = 4.61) 

  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11   
จ านวนตวับ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตวับ่งชี้ที่

1-5 
5   

ร้อยละของตวับ่งชี้ที1่-5 100   
จ านวนตวับ่งชีใ้นปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 11   

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100.00   

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
 
รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุทีท่ าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 
 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
 

รหัส ชือ่วิชา ภาคการศึกษา เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
- - - - 

 

 

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
- - - - - 

 
คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปทีี่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
รหัส ช่ือ

วิชา 
ภาค

การศึกษา 
ผลการ

ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี
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ทุกรายวิชา 
ในหลักสูตร 

1/2564 
และ 

2/2564 

  - ทุกรายวิชาใช้วิธีการประเมินผ่านระบบออนไลน์แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของนักศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน รวมทั้งมีผู้สังเกตการณ์จาก 

หลักสูตรและคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการหลกัสูตรจะประชุมปรึกษาหารือเพื่อ 

หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

จากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมี

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ( =4.11)  ซึ่งอยู่ในระดับดี กระบวนการจัดการเรียนการสอนระหว่างกลุ่มวิชาชีพกับ
การศึกษาทั่วมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

 

มาตรฐานการเรียนรู ้
สรปุข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 

การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมควร
ประเมินจาก 

- ก าหนดเวลาในการเข้าช้ันเรียน 

- เน้นการสอนแทรกมารยาทในการฟัง 
การแสดงออก การแสดงความคิดเห็น 
และการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

อาจารย์ผู้สอนควรเช็คช่ือก่อน และ ระหว่างการเรียนเพื่อ
ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาที่คงเหลือในระหว่างการเรียน
ออนไลน์ และควรให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นด้วยการ
เปิด-ปิดระบบเสียง  
 

ความรู ้

การประเมินด้านความรู้ โดยใช้เทคนิคการ
บรรยาย การอภิปราย การมอบหมายงาน
ให้ท าเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มการ
น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น 

อาจารย์ผู้สอนมีการช้ีแจงให้นักศึกษาทราบรายละเอียดใน
การท ากิจกรรม อธิบายเนื้อหาและรายละเอียดที่ จะ
ด าเนินการใหท้ราบและเปิดโอกาสให้ซักถามกรณีที่ไม่เขา้ใจ  
 

ทักษะทางปัญญา 

ควรมีการฝึกการสืบค้นข้อมูล รวบรวม
ข้อมูล และเขียนรายงาน เพื่อการน าไป
ปฏิบัติได้จริงและเพื่อเป็นการส่งเสริม
ทักษะทางปัญญาที่ดี 

อาจารย์ผู้สอนควรมีตัวอย่างการเขียนรายงานที่ดีและถูกต้อง
ใหก้ับนักศึกษาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และควรอยู่ในรูปแบบ
ไฟล์เพื่อสามารถใหน้ักศึกษาบันทึกดูย้อนหลังได ้

 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ควรมีการจัดกลุม่ในห้องเรียนออนไลน์
เพื่อให้นักศึกษาได้พูดคยุ แลกเปลีย่น 

แสดงความคดิเห็นแบบกลุ่ม 

อาจารย์ผู้สอนควรจัดกลุ่มแบบสุ่มเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมงาน
กับเพื่อนร่วมช้ันเรียนไม่ซ้ าในแต่ละกิจกรรม  

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จากการประเมินทักษะด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า 
- นักศกึษาไม่สามารถใช้ภาษาและค าศัพท์
ที่เหมาะสม  

มีการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ 

- ให้นักศึกษาน าความรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสม 

- ควรฝึกให้นักศึกษาฝึกเขียนศัพท์ที่ใช้เป็นทางการมากยิ่งข้ึน  

 



107 

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

 การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร   มี    ไม่มี  

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 

ตวับ่งชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 
 

1) ระบบการด าเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกในการด าเนินงาน
ของหลักสูตร โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ดังนี้ 
  1. วางแผนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  2. จัดท าแผนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  3. ขออนุมติแผนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  4. ด าเนินการตามแผน 
  5. ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ 

    

การด าเนินการตามระบบและกลไกการด าเนินงานของหลักสูตร ฯ เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้น าผลการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกที่ใช้ในปี
การศึกษา 2563 มาทบทวน พบว่า กระบวนการที่  3 สามารถท าพร้อมกันได้กับกระบวนการที่ 2  
 

นอกจากนั้นยังพบว่า ในระหว่างการด าเนินการในกระบวนการที่ 4 พบปัญหา เช่น ความล่าช้าจาก
การส่งพัสดุ / ครุภัณฑ์ ระบบเอกสารล่าช้า ส่งผลท าให้ด าเนินการเบิก-จ่าย ล่าช้าหรือไม่ทันก าหนด และมี
ผลกระทบต่อจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีต่อนักศึกษาในหลักสูตร 

 

 ดังนั้นจึงยกเลิกกระบวนการที่ 3 เพ่ือลดคามซ้ าซ้อน รวมถึงเพ่ิมเติมกระบวนการ การติดตาม
ความก้าวหน้าของการส่งพัสดุ / ครุภัณฑ์ และติดตามระบบเอกสาร หรือ การประสานงานกับผู้ประกอบการ 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดความล่าช้าซึ่งอาจท าให้ด าเนินการเบิก-จ่าย ล่าช้าหรือไม่ทันก าหนด โดยน ามาใช้
ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1. วางแผนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 2. จัดท าแผนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 3. ด าเนินการตามแผน 
 4. การตดิตามความก้าวหน้าของการส่งพัสดุ / ครุภัณฑ์ / เอกสาร / ผู้ประกอบการ 
 5. ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ 
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ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการด าเนินการตามระบบและกลไกการด าเนินงานของหลักสูตร ฯ 
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

1. วางแผนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตร มีการวางแผนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 

1.1 ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และนักศึกษา โดยมีการประชุมเพ่ือส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เพิ่มเติม ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) การส ารวจวัสดุการเรียนการสอน มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

    1.1 ส ารวจวัสดุการเรียนการสอนที่มีอยู่และจ านวนที่ต้องการ 

    1.2 ส ารวจราคากลางของวัสดุการเรียนการสอน 

    1.3 รายงานความก้าวหน้าตามล าดับและด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจา้ง 

   2) การส ารวจครุภัณฑ ์ประธานหลักสูตร 

    2.1 เขียนโครงการเพ่ือขอต้ังงบประมาณแผ่นดิน 

    2.2 เขียนของบจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ 

    2.3 เปรียบเทยีบราคากลางจากบริษัทอย่างน้อย 3 บริษัท 

    2.4 ด าเนินการส่งงบประมาณจัดสรรให้คณะ เพื่อด าเนินการ 
 

 1.2 น าข้อเสนอแนะ /ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการ      
มีส่วนร่วมเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาพิจารณา เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อนักศึกษา 
มีความทันสมัยและเกีย่วข้องกับวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ ให้นักศึกษาได้เกิดกรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง 

 

2. จัดท าแผนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตร มีการจัดท าแผนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

  

2.1  แจ้งผลการส ารวจเป็นล าดับขัน้ไปยังหวัหน้าสาขาวิชา เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง       
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ/หรือครภุัณฑ์ 
  2.2 เขียนส ารวจความต้องการพัสดุ และ/ หรือ ครุภัณฑ์ เสนอให้หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณา
รับรอง 
  2.3 ด าเนินการส่งต่อไปยังคณะ ฯ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ 
ครุภัณฑต่์อไป 
 

 3. ด าเนินการตามแผน 
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  ภายหลังจากการส ารวจความต้องการพัสดุ และ/หรือครุภัณฑ์ ได้รับการพิจารณารับรองจาก
หัวหน้าสาขา และได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการต่อได้ อาจารย์ผู้ท าการส ารวจความต้องการจะด าเนินการให้
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 วัน
และด าเนินการเบิก-จ่าย ให้ตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ 
 

 4. การตดิตามความก้าวหน้าของการส่งพัสดุ / ครุภัณฑ์ / เอกสาร / ผู้ประกอบการ 

  อาจารย์ผู้ท าการส ารวจความต้องการจะด าเนินการติดตามความก้าวหน้าของการส่งพัสดุ / 
ครุภัณฑ์ / เอกสาร / ผู้ประกอบการ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามที่ก าหนดและลดปัญหาการเบิก-จ่าย 
ล่าช้า 
 

 5. สรุปผลการด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาได้มีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา / อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการส ารวจวามต้องการ 
นอกจากนั้นยังน าผลการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาที่มีต่อ
การมีสว่นร่วมเพ่ือให้มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาพิจารณา เพื่อจัดหาวัสดุการเรียนการสอน และ/หรือ ครุภัณฑ์
ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อนักศึกษา และด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน 
หรือ ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร ห้องปฏิบัติการ ระบบไฟฟ้าและน้ าประปาเพ่ือด าเนินการเบิก-จ่าย ให้ตาม
ก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้  
 
 

การประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการด าเนินงานของหลักสูตร ฯ เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

จากจากการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการด าเนินงานของหลักสูตรโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า กระบวนการที่ 2 มีความซ้ าซ้อนกับ
กระบวนการที ่1 

 

 กระบวนการที่ 4 สามารถด าเนินการได้พร้อมกระบวนการที่ 3 เพ่ือความกระชับของกระบวนการ 

 

 นอกจากนีจ้ากการประเมนิกระบวการเพ่ิมเติม พบว่า หลักสูตรยังขาดการรายงานผล/ปัญหาใน
ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปได้อย่างเรียบร้อย 

 

การปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไก 
 หลักสูตร มีการปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไกการด าเนินงานของหลักสูตร โดยยกเลิก
กระบวนการที่ 1 และ กระบวนการที่ 4 เพ่ือลดคามซ้ าซ้อนชองกระบวนการ   
 



110 

 

 นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมกระบวนการ การรายงานผล/ปัญหาในระหว่างข้ันตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพ่ือลด
ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ หาแนวทางแก้ไข เพ่ือให้การด าเนินการส าเร็จตามก าหนด โดยน าไปใช้ในปีการศึกษา 
2565 ซ่ึงมรีะบบและกลไก ดงันี้ 

1. วางแผนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 2. ด าเนินการตามแผน 
 3. รายงานผล/ปัญหาในระหว่างข้ันตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 4. ประเมินและสรปุผลการด าเนินการ 

 

2) จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพยีงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

หลักสูตร มีระบบและกลไกในการด าเนินจัดหาจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ 

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
  1. ก าหนดมาตรฐานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามหลักสูตร มคอ.2 
  2. ส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ 
  3. เปรียบเทียบมาตรฐานกับจ านวนที่มีอยู่จริง 
  4. ด าเนินการจัดซื้อ/ซ่อมแซมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  5. ประเมินผลการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6. สรุปผลการด าเนินการ 
 
 
 

การด าเนินการตามระบบและกลไกในการด าเนินจัดหาจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้น าผลการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกที่ใช้ในปี
การศึกษา 2563 มาทบทวน พบว่า กระบวนการที่  3 สามารถท าพร้อมกันได้กับกระบวนการที่ 2 
 

นอกจากนี้หลักสูตรยังขาดการน าผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาพัฒนาและ
ปรับปรุงในประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ า เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 ดังนั้นหลักสูตรจึงด าเนินการยกเลิกกระบวนการที่ 3 เพ่ือความกระชับของกระบวนการ นอกจากนั้น
ยังเพ่ิมเติมกระบวนการ น าผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาพัฒนาและปรับปรุงใน
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดับต่ า โดยน าไปใช้ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมรีะบบและกลไก ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามหลักสูตร มคอ.2 
 2. ส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ 
 3. ด าเนินการจัดซื้อ/ซ่อมแซมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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 4. ประเมินผลการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 5. น าผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาพัฒนาและปรับปรุง 

6. สรุปผลการด าเนินการ 
 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการด าเนินการตามระบบและกลไกการด าเนินจัดหาจ านวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. ก าหนดมาตรฐานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามหลักสูตร มคอ.2 
  หลักสูตร ก าหนดมาตรฐานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรที่เขียนไว้ใน มคอ.2  
โดยแยกเป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ 
 

ห้อง ชื่อห้องปฏิบัติการ รายละเอียดการใช้หอ้ง 
612 ห้องปฏิบัติการอาหาร 1  ปฏิบัติการอาหารไทย อาหารนานาชาติ ขนมไทย อาหารวา่ง  
613 ห้องปฏิบัติการศลิปะประดิษฐ ์ ปฏิบัติการด้านงานศิลปะประดิษฐ์ 
614 ห้องปฏิบัติการอาหาร 2  ปฏิบัติการอาหารดา้นขนมอบ 
621 ห้องเรียนมาตรฐาน 1 ห้องเรียนมาตรฐาน 
622 ห้องเรียนมาตรฐาน 2 ห้องเรียนมาตรฐาน 
623 ห้องปฏิบัติการผ้าและเครื่องแต่งกาย ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายรวมถึงการ

ปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
624 ห้องปฏิบัติการสิ่งทอ ปฏิบัตกิารออกแบบสิ่งทอและปฏบิัติการเกีย่วกับเสื้อผ้าและสิ่งทอ 

 
 

2. ส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่  
กรรมการบริหารหลักสูตรและประธานหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร /  

อาจารย์ประจ าวิชา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ท าการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่จริงในปี
การศึกษาท่ีผ่านมาเพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
 

3.  ด าเนินการจดัซ้ือ/ซ่อมแซมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตร ด าเนินการจัดซื้อ/ซ่อมแซมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยท าเป็นล าดับขั้นตอนดังนี้ 
3.1 จัดท าแบบส ารวจความต้องการพัสดุเพื่อจัดซื้อ-จัดจ้าง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน 

หัวหน้าสาขาไปยังผู้บริหารคณะ  
 

  3.2 ภายหลังจากผู้บริหารคณะอนุมัติโครงการจัดซื้อ-จัดจ้าง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แล้วจะ
น าเอกสารส่งคืนสาขาวิชาเพ่ือด าเนินการต่อไปจนถึงขั้นตอนการตรวจรับและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามก าหนด
ระยะเวลาที่คณะก าหนด 
 

  3.3 ในกรณีที่เป็นการซ่อมแซม / บ ารุงรักษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
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จะด าเนินการ ดังนี้ 
 

   1) ส ารวจร้านค้า / บริษัท / นิติบุคคล ที่สามารถด าเนินการซ่อมแซมสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
   2) ร้านค้า / บริษัท / นิติบุคคล จัดท าใบเสนอราคามายังสาขาวิชา เพ่ือจัดท าเรื่อง
ซ่อมแซม / บ ารุงรักษา ผ่านหัวหน้าสาขาวิชา และ ผู้บริหารคณะตามล าดับ เมื่อเอกสารส่งกลับคืนมา 
สาขาวิชาจึงด าเนินการซ่อมแซม ตรวจรับ และ เบิก-จ่าย ตามระยะเวลาที่คณะก าหนด 
 

  3.4  ในกรณีที่เป็นการซ่อมแซมบ ารุง อาคาร ห้องปฏิบัติการ ระบบไฟฟ้าและน้ าประปา 
สาขาวิชาจะด าเนินการส ารวจความต้องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามระบบผ่านหัวหน้าสาขา ประกอบกับการจัดท า
บันทึกข้อความขอซ่อมแซมบ ารุง อาคาร ห้องปฏิบัติการ ระบบไฟฟ้าและน้ าประปา ไปยังฝ่ายอาคารสถานที่ 
ของมหาวิทยาลัย เมื่อบันทึกข้อความส่งลับมายังสาขาวิชาแล้ว จึงด าเนินการซ่อมแซม ตรวจรับ ให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่คณะก าหนด 
 

 4. ประเมินผลการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตร ด าเนินการประเมินความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผู้เกี่ยวข้อง 

นักศึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีประเด็นค าถามทั้งหมด 10 ข้อ โดยในปีการศึกษา 2564            
มีความพอใจในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.86 โดยผลการประเมินมีแนวโน้มดีขึ้นในทุกเรื่องและทุกปี
การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.77 3.80 3.83 ในปีการศึกษา 2561 2562 และ 2563 ตามล าดับ ดังตารางที่ 
6.1 
ตารางท่ี 6.1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบ 
                ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (2561-2563)  
 

รายการประเมิน ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
เฉลี่
ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

เฉลี่
ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

เฉลี่
ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

เฉลี่ย ระดับ
ความพึง
พอใจ 

มวีัสดุในการศึกษาในการเรียนและฝกึปฏิบัติเพียงพอ  3.90 มาก 3.92 มาก 3.95 มาก 3.98 มาก 
มตี าราและเอกสารเฉพาะสาขาวิชาใหห้อ้งสมุดเพียงพอ
และทันสมัย 

3.77 มาก 3.80 มาก 3.84 มาก 3.86 มาก 

มีแหล่งการเรียนรู้และสืบค้นผ่านเครือขา่ยจ านวน
เพียงพอ 

3.61 มาก 3.64 มาก 3.66 มาก 3.68 มาก 

มีเอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
ที่อาจารย์ผู้สอนจัดให ้

3.66 มาก 3.69 มาก 3.72 มาก 3.76 มาก 

ห้องเรียนมีครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

3.74 มาก 3.77 มาก 3.79 มาก 3.82 มาก 

มีห้องปฏิบัติการที่มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อการฝึก
ปฏิบัติ  

3.64 มาก 3.67 มาก 3.70 มาก 3.72 มาก 



113 

 

สื่อการเรียนการสอนเพียงพอและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชา 

3.59 มาก 3.61 มาก 3.64 มาก 3.66 มาก 

คุณภาพของอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการเรียนการสอนมี
คุณภาพสามารถใช้งานได ้

4.07 มาก 4.11 มาก 4.15 มาก 4.18 มาก 

เอกสารประกอบการสอนและปฏิบัติการเพียงพอ 4.15 มาก 4.18 มาก 4.21 มาก 4.24 มาก 
คอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตเพียงพอ 3.61 มาก 3.64 มาก 3.67 มาก 3.68 มาก 

รวม 3.77 มาก 3.80 มาก 3.83 มาก 3.86 มาก 
 

5. น าผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาพัฒนาและปรับปรุง 
 หลักสูตร มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาพัฒนาและ

ปรับปรุง โดยในปปีการศึกษา 2564 พบว่า สื่อการเรียนการสอนเพียงพอและสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา     
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นจึงมีการมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนสืบค้นสื่อการเรียนการสอนหรือจัดท าสื่อ      
การสอนให้เพียงพอกับรายวิชาที่สอนทุกรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้สื่อการสอนในการสืบค้นหรือ
ค้นคว้าเนื้อหาที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม 
 

6. สรุปผลการด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่จริง เทียบกับมาตรฐานสิ่ง 

สนับสนุนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรที่เขียนไว้ใน มคอ.2 และมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน และมีจ านวนที่เพียงพอต่อนักศึกษาในหลักสูตร 
 
 

    นอกจากนี้ยังมีการซ่อมแซมบ ารุง อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ระบบไฟฟ้าและน้ าประปา 
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน ท าให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่  
 

การประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการจัดหาจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

จากจากการประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการจัดหาจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน พบว่า กระบวนการที่ 1 สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็น
การส ารวจข้อมูลที่ระบุไว้ใน มคอ.2 เพ่ือท าการเปรียบเทียบกบัสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทีม่ีอยู่จริง 
 

 จากการประเมินระบบและกลไกเพ่ิมเติม พบว่า หลักสูตรขาดการรายงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
ระบุไว้ใน มคอ.2 กับ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่จริง เพ่ือให้ทราบจ านวน หรือ เพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่ให้ตรงกับที่ระบุไว้ใน มคอ.2  
 

การปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไก 
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หลักสูตร มีการปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไกการด าเนินงานของหลักสูตร โดยยกเลิก
กระบวนการที่ 1 เพ่ือความกระชับของกระบวนการ 

 

นอกจากนี้ยังเพ่ิมเติมกระบวนการ การรายงานสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ ระบุไว้ ใน มคอ .2              
กับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่จริง โดยน ามาใช้ในปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1. ส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ 
 2. รายงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 กับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่จริง 
 3. ด าเนินการจัดซื้อ/ซ่อมแซมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 4. ประเมินผลการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 5. สรุปผลการด าเนินการ 
 

3) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
 หลักสูตรมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. ศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ฯ 
 2. วางแผนปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีผลการประเมินความพึงพอใจต่ า 
 3. ด าเนินการแผน 
 4. สรุปผลการด าเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตร มีการด าเนินการตามกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. ศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ฯ 
  ประธานหลักสูตร ร่วมกับ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ด าเนินการศึกษาผลการประเมิน
ความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา โดยพบว่า ในปีการศึกษา 2564 มีประเด็นที่มี
ผลคะแนนเฉลี่ยต่ า ได้แก่ สื่อการเรียนการสอนเพียงพอและสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพียงพอ และ มีแหล่งการเรียนรู้และสืบค้นผ่านเครือข่ายจ านวนเพียงพอ 
 

 2. วางแผนปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีผลการประเมนิความพึงพอใจต่ า 
  ประธานหลักสูตร ร่วมกับ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีการวางแผนปรับปรุงสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่มีผลการประเมินความพึงพอใจต่ า โดยมีแนวทางการปรับปรุงรายประเด็นดังนี้ 
  2.1 สื่อการเรียนการสอนเพียงพอและสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
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   ประธานหลักสูตร มอบหมายใหอ้าจารย์ผู้สอนสืบค้นสื่อการเรียนการสอนหรือจัดท า
สื่อการสอนให้เพียงพอกับรายวิชาที่สอนทุกรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้สื่อการสอนในการสืบค้นหรือ
ค้นคว้าเนื้อหาที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม 
  2.2 คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพียงพอ 
   ประธานหลักสูตร ด าเนินการของบประมาณแผ่นดินเพ่ือจัดสรรงบประมาณจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยจะขอด าเนินการจัดสรรงบประมาณในปีการศึกษา 2565 
เพ่ือให้นักศึกษามีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพียงพอต่อความต้องการและเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  2.3 มีแหล่งการเรียนรู้และสืบค้นผ่านเครือขา่ยจ านวนเพียงพอ 
   ประธานหลักสูตร มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนสืบค้นแหล่งการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยระบไุว้ท้ายเอกสารประกอบการสอน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
สืบค้นได้ภายหลังจากการเรียนการสอน 
 

 3. ด าเนินการแผน 
  ประธานหลักสูตร และ อาจารย์ผู้สอนทุกคนด าเนินการตามแผนการทีร่ะบุไว้ทุกประเด็น  
 

 4. สรุปผลการด าเนินการ 
  ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการด าเนินการ ศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์และนักศึกษา วางแผนปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่ า ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 
การประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 จากการประเมินระบบและกลไกการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  พบว่า อาจารย์ผู้สอนควรศึกษาข้อมูลการจัดท าสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และเอ้ือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  
 

การปรบัปรุงกระบวนการตามระบบและกลไก 
 หลักสูตร มีการปรับปรุงกระบวนการตามระบบและกลไกการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยเพ่ิมเติมกระบวนการ การให้อาจารย์ผู้สอน
ศึกษาข้อมูลการจัดท าสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมเติม โดยน าไปใช้ในปีการศึกษา 2565 ซ่ึงมรีะบบและกลไก ดังนี้ 
 1. ศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ฯ 
 2. วางแผนปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีผลการประเมินความพึงพอใจต่ า 
 3. ด าเนินการตามแผน  
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4. อาจารย์ผู้สอนศึกษาข้อมูลการจัดท าสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 5. ก ากับติดตามการระบุแหล่งการเรียนรู้ฯ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 .................สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้.............................. 
ค่าเป้าหมาย ......3.....ผลการด าเนินงาน ......3....บรรลุเป้าหมาย ......3.......คณะกรรมการประเมิน.......3........ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต  
กระบวนการประเมิน : แบบประเมินความพึงพอใจ 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. คุณลกัษณะทีเ่ป็นจุดแข็ง/จดุเด่นของบัณฑิต 
    1) มีความรับผิดชอบในงานท่ีท า/หน้าท่ีที่ได้รับ 
มอบหมาย 
    2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี
    3) มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น 
    4) มีความขยนั อดทน 
    5) เรียนรู้ได้เร็วและปฏิบัติได้ดีตามที่ก าหนด 
2. คุณลักษณะที่ควรปรับปรุงของบัณฑิต 
    1) ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนา 
       ตนเอง 

จากผลการประเมินเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงจุดอ่อน และ
ข้อควรปรับปรุงต่าง ๆ ตามข้อคิดเห็น ดังนี ้
    1) ควรมีกิจกรรมเพือ่กระตุ้นให้นักศึกษา มีความคิด 
        สร้างสรรค์ และมีความละเอียดรอบคอบ 
    2)  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษในงาน 
        วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 
 
    3) การบูรณาการสอดแทรกรายวิชาภาษาอังกฤษ 
       ในหมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกบางวิชา 
       เพื่อเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
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    2) การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและท างาน 
       ในทางวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 
    3) ความละเอียดรอบคอบ 

 
หมวดที่ 7 

แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

ความกา้วหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 
 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมใน
การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ด้านวิชาการ 

ภายในปีการศึกษา 2564 ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 
อ.นารีรัตน์ บญุลักษณ ์

ส าเรจ็ตามแผนการด าเนินการที่ตัง้ไว้แต่ไดร้ับ
การจัดสรรงบประมาณ 1,500 บาท/คน  
จากเดิม 4,000 บาท/คน 

 
 
 
 
 
 
 

 แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2565 
 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

หลักสตูรมีแผนการด าเนินการเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.3, 4 และ 5,6) ให้เป็นไปตามค าอธิบาย

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2565 อาจารย์ประจ า

หลักสตูร 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์กัลยา  ฤทธิ์เพ็ญ 
 

ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน : 7 กรกฎาคม 2565 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรภัทร  สิริบรรสพ  
 

ลายเซ็น : ________________________________  วันทีร่ายงาน : 7 กรกฎาคม 2565 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : อาจารย์นารีรัตน์  บุญลักษณ์ 
 

ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน : 7 กรกฎาคม 2565 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : อาจารย์ทศพร โพธิ์เนียม 
 

ลายเซ็น : ________________________________  วันที่รายงาน : 7 กรกฎาคม 2565 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : อาจารย์รังสิตา จันทร์หอม  
 
ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน : 7 กรกฎาคม 2565 
 
เห็นชอบโดย : รองศาสตราจารย์ ทินพันธุ์ เนตรแพ  
 
ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน : 7 กรกฎาคม 2565ย 
 

 

 

 


