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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
ระดับปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร 

วันท่ีตรวจประเมิน 2 กันยายน 2559 
 
รายช่ือคณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

1. ผศ.ดร.ผศ.ดร.นนทล ีพรธาดาวทิย ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายวรุณ สุนทโรทก กรรมการ 
3. อาจารยมาริสา แกวสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 รหัสหลักสูตร     25490071100349 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555)  คณะศึกษาศาสตร ประจําป
การศึกษา 2558 เทากับ 2.50 อยูในระดับคุณภาพปานกลาง 
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ผานการประเมินหลักสตูรเปนไปตามมาตรฐาน 
องคประกอบที่ 2  บัณฑิต คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินอยูในระดับคะแนน 4.58 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน อยูในระดับคะแนน 2.00 
องคประกอบที่ 4 อาจารย คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน อยูในระดับคะแนน 2.44 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผูเรียน คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน อยูในระดับคะแนน 2.13 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน อยูในระดับคะแนน 1.00 
จากการประเมินตนเองในครั้งนี้ สามารถสรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาภาพรวม 
ไดดังนี้ 
จุดเดน  

  อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
แนวทางเสริม 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหงควรใหความสําคัญกับอัตรากําลังของอาจารยประจําหลักสูตร เนื่องจากเม่ือมา
พิจารณารายละเอียดของอาจารยประจําหลักสูตรแลวพบวาอาจารย ประจําหลักสูตรท่ีมีอายุเกิน 60 ป จํานวน 3 คน 
ซ่ึงเปนความเสี่ยงของหลักสูตรในการบริหารงานหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 
จุดท่ีควรพัฒนา  
 1. ควรตั้งเปาหมายความสําเร็จของตัวบงชี้เชิงกระบวนการและนําผลข้ันตอนวิธีการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเพ่ือ
หาแนวทางปรับปรุงการดําเนินงาน 

 2. ควรมีการใชกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย เพ่ือการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี 21  และดําเนินการ
ประเมินกระบวนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาท่ีชัดเจนโดยใชวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 3. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ซ่ึงอาจารยประจําหลักสูตรควรดําเนินการเปนรายวิชาและสุมวิชาใน
การทวนสอบ ดวยวิธีการท่ีสามารถทวนสอบรายวิชาไดครบทุกรายวิชาเม่ือครบรอบหลักสูตร 

 4. ควร มีการสรุปประเด็นของกระบวนการรับสมัครนักศึกษาท่ีมีคะแนนประเมินนอย สรุปประเด็น
ขอเสนอแนะ ซ่ึงจะทําใหสามารถปรับปรุง แกไขหรือพัฒนาไดชัดเจนข้ึน 

 5. ผลงานตีพิมพเผยแพรของอาจารยประจําหลักสูตรควรใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

แนวทางในการปรับปรุง 

 - 
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ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

องคประกอบ ตัวบงชี้ 
ผานเกณฑ 

X  ไมผานเกณฑ หมายเหตุ 

1. การกํากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดยสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสตูร 

 

 

 

2. คุณสมบัติของอาจารยประจาํหลักสูตร   

3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร -  

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน -  

5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ 

-  

6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  -  

7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานพินธ   -  

8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  -  

9. ภาระงานอาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบณัฑิตศึกษา 

-  

10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดบั
บัณฑิตศึกษามผีลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

-  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด   

ผลการประเมินองคประกอบที่ 1 ผาน 

 

 

องคประกอบ ตัวบงชี้ คะแนน หมายเหตุ 
2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 4.16  

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเรจ็การศึกษา       5.00  
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 3.00  

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 1.00  
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา                ไดรับการยกเวนจาก สกอ. ไมตองประเมิน   

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 1.00  
4.2 คุณภาพอาจารย 3.33  
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 3.00  

5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2.00  
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน 1.00  
5.3 การประเมินผูเรียน 1.00  
5.4 ผลการดาํเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 4.50  

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 1.00  
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ตารางวเิคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสตูร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

 
 
องคประกอบท่ี 

 
คะแนนผาน 

 
I 

 
P 

 
O 

 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลประเมิน 
  0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2   - - 4.58 4.58 ระดับคุณภาพดีมาก 
3 คะแนนเฉลีย่ 2.00 - - 2.00 ระดับคุณภาพนอย 
4 ของทุกตัวบงช้ี 2.44 - - 2.44 ระดับคุณภาพปานกลาง 
5 ในองคประกอบ 2.00 2.17 - 2.13 ระดับคุณภาพปานกลาง 
6 ท่ี 2 - 6 - 1.00 - 1.00 ระดับคุณภาพนอย 

รวม  2.22 1.88 4.58 2.50 ระดับคุณภาพปานกลาง 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ

ปานกลาง 
ระดับคุณภาพ

นอย 
ระดับคุณภาพดี

มาก 
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