รายงานผลการดาเนินงาน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

รหัสหลักสูตร 25511911101742
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจาปี 2557
วันที่รายงาน 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557

หน้า1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การรายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจาปีการศึกษา 2557 วันที่รายงาน 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
รหัสหลักสูตร 25511911101742
อาจารย์ประจาหลักสูตร
มคอ. 2
นางวิสิฏฐ์ศรี
นางบุญประคอง
นางสาวกิตติมา
นางวราภรณ์
นางสาวพัฒน์นรี

ตังครโยธิน
ไม้เขียว
บุญยศ
ตรีมงคล
จันทราภิรมย์

ปัจจุบนั
นางวิสิฏฐ์ศรี ตังครโยธิน
นางบุญประคอง ไม้เขียว
นางสาวกิตติมา บุญยศ
นางวราภรณ์ตรีมงคล
นางสาวพัฒน์นรี จันทราภิรมย์

หมายเหตุ
(ว.ด.ป.ที่แต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผล)
9 มีนาคม 2555
9 มีนาคม 2555
9 มีนาคม 2555
9 มีนาคม 2555
9 มีนาคม 2555

คุณวุฒิและตาแหน่งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

นางวิสิฏฐ์ศรี ตังครโยธิน
นางบุญประคอง ไม้ขียว

นางสาวกิตติมา บุญยศ

นางวราภรณ์ ตรีมงคล
นางสาวพัฒน์นรี จันทราภิรมย์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ-สาขา

ผู้ช่วย
คม. (การศึกษาปฐมวัย)
ศาสตราจารย์ คบ. (การอนุบาลศึกษา)
อาจารย์ กศ.ด (การศึกษาปฐมวัย)
ศศ.ม.(คหกรรมศาสตรศึกษา)
คศ.บ.(พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
อาจารย์ กศ.ด (การศึกษาปฐมวัย)
คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
คศ.บ. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
อาจารย์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
คศ.บ. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
อาจารย์

กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
คศ.บ. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

2539
2532
2554
2543
2522
2554
2545
2536
2546
2537
2549
2540

หน้า2

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาจารย์ผู้สอน
ชื่อ-นามสกุล
นางอรัญญา

วรชาติอุดมพงศ์

นางวิสิฏฐ์ศรี ตังครโยธิน
นางบุญประคอง ไม้เขียว

นางประดิษฐา ภาษาประเทศ

นางสาวอรพินท์

สุขยศ

นางสาวกิตติมา

บุญยศ

นางวราภรณ์

ตรีมงคล

นางสาวพัฒน์นรี จันทราภิรมย์
นางสาวเอมอร ปัญญาศรีวรมย์
นางสุภาพร

นางรุ่งอรุณ

แพรวพนิต

รังรองรัตน์

นายณัฎฐพงศ์

ชูทยั

ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพร บุญส่ง

นางรสริน เจิมไธสง

ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ-สาขา
วิชาการ
ผู้ช่วย
คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
ศาสตราจารย์ คศ.บ. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
ผู้ช่วย
คม. (การศึกษาปฐมวัย)
ศาสตราจารย์ คบ. (การอนุบาลศึกษา)
อาจารย์
กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)
คศ.บ. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
อาจารย์
กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)
อาจารย์
คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
คศ.บ. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
อาจารย์
กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
คศ.ม.(พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
คศ.บ. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
อาจารย์
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
คศ.บ.(พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
อาจารย์
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
คศ.บ. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
ผู้ช่วย
ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์)
ศาสตราจารย์ ค.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์)
ผู้ช่วย
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ศาสตราจารย์ ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)
กศ.บ. (การสอนมัธยมศึกษา)
ผู้ช่วย
ค.ม. (อุดมศึกษา)
ศาสตราจารย์ กศ.บ. (ภาษาไทย)
ผู้ช่วย
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
ศาสตราจารย์ ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ผู้ช่วย
ศธ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ศาสตราจารย์ ศศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ศษ.บ.(สังคมศึกษา)
อาจารย์
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
วิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2538
2523
2539
2532
2554
2543
2522
2554
2536
2531
2537
2533
2554
2545
2536
2546
2537
2549
2540
2521
2519
2547
2528
2521
2531
2523
2526
2522
2545
2533
2525
2555
2541
2537

หน้า3

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาจารย์ผู้สอน
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวประนอม พันธ์ไสว

นางนนทลี

พรธาดาวิทย์

นายยงยุทธ ศรีแสงอ่อน

นางสาวทศพร แสงสว่าง

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
กศ.ม (การวัดผลการศึกษา)
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-คหกรรม)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา)
Ph.D(นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี)
ศศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ค.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฎพระนคร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2555
2530
2528
2545
2529
2524
2548
2537
2554
2546
2539

อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ศมนลักษณ์

วิชาศิลป์

ดร. เชวง

ซ้อนบุญ

ดร. สุธากร

วสุโภคิน

ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ-สาขา
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)
ศาสตราจารย์ ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-คหกรรม)
อาจารย์
กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ม. (คณิตศาสตร์)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
อาจารย์
กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2535
2517
2554
2546
2543
2554
2540
2534

สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน หลักสูตรฯจัดการเรียนการสอนโดยใช้อาคารเรียนของ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย
1.1 จานวนห้องบรรยาย…8…ห้อง
อาคาร 1 ห้องบรรยาย 1301 ขนาดความจุจานวนนักศึกษา 80 คน
อาคาร 2 ห้องบรรยาย 2405 ขนาดความจุจานวนนักศึกษา 80 คน
อาคาร 2 ห้องบรรยาย 2103, 2104, 2404, 2407 ขนาดความจุจานวนนักศึกษา 40 คน
อาคาร 3 ห้องบรรยาย 3303 ขนาดความจุจานวนนักศึกษา 30 คน
ห้องโสตทัศนศึกษา ขนาดความจุจานวนนักศึกษา 80 คน
1.2 จานวนห้องปฏิบัติการ...7....ห้อง
หลักสูตรฯ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใน
ห้องเตรียมอนุบาล ห้องอนุบาล 1/1 ห้องอนุบาล 1/2 ห้องอนุบาล 2/1 ห้องอนุบาล 2/2 ห้องอนุบาล 3/1 ห้องอนุบาล 3/2
1.3 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาการศึกษาพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนที่คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557

หน้า4

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อที่
1

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร มีทั้งหมด 5 คน
ประกอบด้วยข้าราชการจานวน 4 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 1 คน
ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจา
หลักสูตร

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

2
2

1
-

-

-

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล) อยูร่ ะหว่างช่วงการปรับปรุง
หลักสูตร ตามกรอบระยะเวลา
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒริ ะดับปริญญาเอก จานวน 2 คน ระดับปริญญาโท
จานวน 3 คน โดยดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน และ
อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิในสาขาทีต่ รงกับสาขาวิชาที่เปิดสอนดังนี้
1.ชื่อ นางวิสิฎฐ์ศรี ตังครโยธิน
คุณวุฒิ คม. (การศึกษาปฐมวัย)
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.ชื่อ นางบุญประคอง ไม้เขียว
คุณวุฒิ กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3.ชื่อ นางสาวกิตติมา บุญยศ
คุณวุฒิ กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4.ชื่อ นางวราภรณ์ ตรีมงคล
คุณวุฒิ กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
5.ชื่อ นางสาวพัฒน์นรี จันทราภิรมย์ คุณวุฒิ กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล)................................................................

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557

หน้า5

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน(ต่อ)
ข้อที่
3
4

เกณฑ์การประเมิน
คุณสมบัติของอาจารย์ผรู้ ับผิด
ชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อน

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อบ
วิทยานิพนธ์
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ

ผลการดาเนินงาน
-

5
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หน้า6

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
รอบระยะเวลา
ปี พ.ศ. ที่ใช้
ปี พ.ศ.
(เริ่มต้น–สิ้นสุด) ที่ครบรอบปรับปรุง
หลักสูตร
หลักสูตรเดิม
หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต

2551 - 2555

2556

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(5ปี)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548)
หลักสูตรปัจจุบัน
หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต

2556 - 2559

2559

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(5ปี)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
(กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2522 )

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557

การพิจารณา
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง ในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2554
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554
สกอ.รับทราบหลักสูตรปรับปรุง
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556
สกอ.รับทราบหลักสูตรปรับปรุง
เมื่อวันที่1 เมษายน 2558
(ปัจจุบันเป็นการใช้หลักสูตรปีที่ 2 ของรอบระยะเวลา)

หน้า7

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้อที่
11

เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรดาเนินการดังนี้
กระบวนการ

1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรฯ
2.วิเคราะห์ความต้องการใช้
บัณฑิต/ตลาดแรงงาน
ความพร้อมของคณะ คู่แข่ง
และจุดเด่นของหลักสูตร
เพื่อจัดทากรอบแนวคิด

ผลการดาเนินงาน
(อธิบายผลการดาเนินงานในแต่ละกระบวนการ)

สาขาวิชาฯ เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรฯตามคาสั่งที่
18/2555 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555 เพื่อพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ความต้องการใช้บัณฑิต/ตลาดแรงงาน
ในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรฯ จึงจัดให้มีการติดตามข้อมูล ความต้องการของตลาดแรงงาน
หรือสถานศึกษาที่ต้องการบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรต่อไป
ความพร้อมของคณะ
ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ดังจะเห็นได้จากการที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคมพ.ศ.2557
โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัย จากบัญชีรายชื่อกรรมการติดตาม
ตรวจสอบของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา การรายงานผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญ บุรี ประจาปีก ารศึ กษา 2556 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุ นายน 2556 ถึงวันที่ 30
พฤษภาคม 2557) พบว่ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี
(4.25คะแนน) ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์ อยู่ในระดับดี (4.14,
4.28 และ 4.24 คะแนนตามลาดับ) สอดคล้องกับผลการประเมินในภาพรวม
คู่แข่งและจุดเด่นของหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นหลักสูตรที่ มีความเป็นศาสตร์ ด้านคหกรรม
ศาสตร์ผสมผสานอยู่ดว้ ย เนื่องจากความรู้ทางด้านพัฒนาการครอบครัวและเด็กเป็นหนึ่งใน
ศาสตร์นี้ ซึ่งให้ความสาคัญกับการอบรมเลี้ยงดูทารกและเด็กเล็ก ด้านโภชนาการของเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิด รวมถึงการดูแลเรื่องเสื้อผ้าเครื่อ งนุ่งห่มที่เหมาะสมสาหรับเด็ก เป็นต้น
ความรู้ในเนื้อหาวิชาดังกล่าว ได้ถูกสอดแทรกบรรจุไว้ในรายวิชาของหลักสูตรฯ จึงเป็นการ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้สึกมีความเป็นแม่ที่เปรียบเสมือนกับครูคนแรกของเด็ก วิชาที่เป็นศาสตร์
ของคหกรรมศาสตร์จึงเป็นจุดเด่นของหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ไม่มี อีกทั้งคณะฯ
มีโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ตลอดระยะเวลาการศึกษา ดังนั้นคาดว่าผู้เรียนจะมี อัตลักษณ์ของความเป็นแม่และครูที่

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557

หน้า8

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างสมบูรณ์ ตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิและการเน้นให้บัณฑิต
เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติโดยสามารถบูรณาการความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา
ปฐมวัยสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.จัดทา(ร่าง)(หลักสูตร มคอ.2 สาขาวิชาจัดทา (ร่าง) หลักสูตร มคอ.2 เสนอสวท. ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตร
และเสนอ สวท. ตรวจสอบ
(ร่าง)หลักสูตร
4. สวท. นาเสนอ (ร่าง)
หลักสูตรต่อ
คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ
และวิจัย
5.สวท. นาเสนอ (ร่าง)
หลักสูตรต่อสภาวิชาการ

คณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัยให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตร เมื่อวันที่ 18
ตุลาคม 2555

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
2555

6. สวท. นาเสนอ (ร่าง)
คณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ของสภามหาวิทยาลัย ให้ความ
หลักสูตรต่อคณะกรรมการด้าน เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 24
หลักสูตรและการเรียนการสอน มกราคม 2556
ของสภามหาวิทยาลัย
7.สวท. แจ้งสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.) เพื่อรับทราบและ
ให้ความเห็นชอบ
8. หลักสูตรฯ เสนอขอการ
รับรองปริญญาทางการศึกษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพต่อ
องค์กรวิชาชีพ

สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 1 เมษายน
2558

หลักสูตรฯ เสนอขอให้คณะฯ ทาหนังสือ ศธ 0578.04/0892 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2558 ถึงเลขาธิการครุสภา เพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตของ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556) ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศรับรองจากคุรุสภา

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล)...............................................................................................

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557

หน้า9

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

12 การดาเนินงานให้
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล มีการดาเนินงานครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติข้อ 1-5
การดาเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557

หน้า10

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance
Indicators)

ผลการดาเนินงานและเอกสารอ้างอิง/หลักฐาน

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตรได้จดั ให้มกี ารประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรปีละ
6 ครั้งเพื่อวางแผนกากับ ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตรโดย
อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน โดยคิดเป็นร้อยละ
100 ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 โดยมีวาระการประชุมหลักๆ เพื่อ
พิจารณา เช่น การกาหนดอาจารย์ผู้สอน การกากับติดตามการดาเนินงาน
ตามแบบ มคอ.3, มคอ.5 และ มคอ.7
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) (มคอ.1)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาปฐมวัย (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยผ่านสภา
ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้ความเห็นชอบหลักสูตรนีแ้ ล้วในการ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ ประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 และได้ผ่านความเห็นชอบ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
จากสกอ. วันที่ 1 เมษายน 2558 และมีหนังสือประทับตราเลขที่ ศธ.0506 (2)
/844 เพื่อแจ้งให้ทราบผลการพิจารณาจากสานักงานมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา (สกอ.)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา
มีมคอ.3 ครบทุกรายวิชาทีเ่ ปิดสอนโดยให้อาจารย์ผสู้ อนดาเนินการให้แล้ว
และรายละเอียดของ
เสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ในปีการศึกษา 2557
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
ภาคการศึกษาที่ 1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบมคอ.3 จานวน
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน ทั้งสิ้น 14 รายวิชา เป็นรายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 7 รายวิชา
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก รายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 7 รายวิชา
รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบมคอ.3 จานวน
ทั้งสิ้น 16 รายวิชา เป็นรายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 8 รายวิชา
รายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 8 รายวิชา
ในปีการศึกษา 2557 ไม่มีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
4. จัดทารายงานผลการ
ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา และ
ดาเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 เสร็จสิ้นทุกรายวิชาภายใน 30 วัน
รายงานผลการดาเนินการของ หลังสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ภาคการศึกษาที่ 1 มีรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชาตามแบบ
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 มคอ.5 จานวนทั้งสิ้น 14 รายวิชา เป็นรายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค จานวน 7 รายวิชา รายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 7 รายวิชา
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
ภาคการศึกษาที่ 2 มีรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชาตามแบบ

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557

เปรียบเทียบผล
การดาเนินงาน
กับเกณฑ์
ผ่าน ไม่ผ่าน
เกณฑ์ เกณฑ์








หน้า11

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance
Indicators)
รายวิชา
5. จัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

ผลการดาเนินงานและเอกสารอ้างอิง/หลักฐาน

มคอ.5 จานวนทั้งสิ้น 16 รายวิชา เป็นรายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
จานวน 8 รายวิชา รายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 8 รายวิชา
อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของ
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 ทั้ง 30 รายวิชา เพื่อจัดทา มคอ.7

เปรียบเทียบผล
การดาเนินงาน
กับเกณฑ์
ผ่าน ไม่ผ่าน
เกณฑ์ เกณฑ์



หมายเหตุ ผลการดาเนินงานในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 จะต้องอยู่ในระบบสารสนเทศเพื่อการดาเนินงานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยใช้โปรแกรม Vision Net ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี
1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
2. รายงานผลการดาเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
3. รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557

หน้า12

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ห หมวดที่ 2 อาจารย์

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557

หน้า13

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวบ่งชี้
การบริหารและการพัฒนาอาจารย์
(องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ )
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ผลการดาเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อให้การสรรหาบุคคลเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร เป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หลักสูตรจึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกดังนี้
หลักสูตรฯมีการจัดแผนกรอบอัตรากาลังเพื่อรองรับการดาเนินการ กรณี
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่กาหนด จากการเกษียณอายุ
ราชการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมการคณะฯ และบรรจุการเสนอขอไว้ใน
แผนการดาเนินการของคณะฯ ต่อไป เมื่อได้รับการอนุมัติอัตราทดแทน จึง
ดาเนินการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ต้องการ เช่น มี
คุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปและตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการตามกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ
กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่กาหนด จาการลาศึกษาต่อ
ลาออกกะทันหัน หรือเสียชีวิต หลักสูตรฯจะพิจารณาอาจารย์ประจาหลักสูตร
มาทดแทนโดยพิจารณาจากอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปและตรง
กับสาขาวิชาที่เปิดสอนก่อนเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรแทน หากไม่มี
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิเหมาะสมและตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน หลักสูตรฯ
จะดาเนินการเสนอขออัตรากาลังทดแทนทันที
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ ไม่มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจา
หลักสูตร
2. ขั้นตอนการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการดังนี้
2.1 หลักสูตรฯ เสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรมาที่ฝ่ายวิชาการของ
คณะฯ โดยหลักสูตรจะพิจารณาอาจารย์ประจาหลักสูตรจากคุณวุฒิ ตาแหน่ง
ทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตรงกับสาขาวิชาที่
เปิดสอน
2.2 ฝ่ายวิชาการของคณะฯ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
คุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตรง
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน หากพบความไม่ถูกต้องเหมาะสมของคุณวุฒิ ตาแหน่ง

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557
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ทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง จะ
ส่งกลับให้หลักสูตรฯ พิจารณาใหม่ หากทุกประเด็นครบถ้วน ฝ่ายวิชาการ
ดาเนินการเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารคณะ กรรมการประจาคณะ
พิจารณา
2.3 คณะฯ มีคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน และแจ้ง
คณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัยเพื่อทราบ
2.4 แจ้ง สกอ. เพื่อทราบ
2.5 เมื่อหลักสูตรฯ ได้อาจารย์ประจาหลักสูตรแล้ว หลักสูตรฯ ดาเนินการ
ดังนี้
กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ที่มาจากอาจารย์ประจาที่มีอยู่แล้ว
หลักสูตรฯ จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ใหม่ หลักสูตรฯ ดาเนินการส่ง
อาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด หลักสูตรฯ จัด
ให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงในการดูแลและให้คาแนะนาในด้านการเรียนการสอน การ
ทางานในองค์กร และด้านอื่นๆตามภารกิจของสาขา คณะ และมหาวิทยาลัย
อาจารย์ใหม่ต้องเข้ารับการสัมมนา ศึกษาดูงานหรือฝังตัวในสถานประกอบการ/
สถานศึกษา ตลอดจนการเสนอหัวข้อวิจัยเพื่อนาผลการวิจัยมาบูรณาการและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
จากกระบวนการในการดูแลและให้คาปรึกษาอาจารย์ใหม่ อาจารย์ประจา
หลักสูตรได้ทบทวนผลการดาเนินงานพบว่า ควรให้อาจารย์ใหม่จัดทาแผนการ
พัฒนาตนเองให้ละเอียดชัดเจน เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น กาหนดแผนการเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการภายใน 5 ปี กาหนดแผนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
กาหนดแผนการทางานบริการวิชาการแก่สังคมอย่างน้อย 1 ครั้ง
สาหรับในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ ได้รับการจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ จานวน 1 อัตรา ตาแหน่งอาจารย์คุณวุฒิ คม. (การ
จัดการปฐมวัยศึกษา) ตรงตามสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อทดแทนอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2559 โดยมีสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1
ธันวาคม 2557 อาจารย์ใหม่ได้รับการพัฒนาตามข้อกาหนด และหลักสูตรฯได้ให้
อาจารย์ใหม่ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาตนเองตามการทบทวนผลการดาเนินงาน
ดังกล่าว
รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557
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3. การกาหนดหน้าที่อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอน การ
ติดตามประเมินผล การเก็บรวบรวม ข้อมูลเพื่อทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร
การประกันคุณภาพ รวมทั้งกาหนดแนวทางเพื่อการบรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร โดยดาเนินการดังนี้
3.1 จัดให้มีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อย 3 ครั้งต่อภาค
การศึกษา
3.2 ติดตามและตรวจสอบ มคอ. 3-4 ให้ครบก่อนเปิดภาคการศึกษา
3.3 ติดตามและตรวจสอบ มคอ. 5-6 ให้ครบหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา
ภายใน 30 วัน
3.4 จัดทา มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา
3.5 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ. 3-4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
3.6 พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหรือการ กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
3.7 จัดให้อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละครั้ง
3.8 สารวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพของ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
3.9 จัดทาแผนอัตรากาลังของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.10 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ หลักสูตรฯ จึงจัดให้มีการกากับติดตามผลงานดาเนินงาน โดย
ประธานหลักสูตรจะทาหน้าที่มอบหมายงานต่างๆ ให้อาจารย์ประจาหลักสูตร
ดาเนินการและให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้งานต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด หากไม่เป็นไปตามที่กาหนด
อาจารย์ประจาหลักสูตรจะประชุมร่วมกัน และหาแนวทางแก้ไขปัญหา หรือ
ปรับปรุงวิธีการร่วมกัน
รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557
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ระบบการบริหารอาจารย์
เพื่อให้การบริหารอาจารย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรฯ ได้มี
การวางแผนอัตรากาลังคนจากการวิเคราะห์สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาใน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน พบว่าหลักสูตรมี
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากหลักสูตรฯมีการ
ควบคุมอัตราการรับเข้านักศึกษาให้เป็นไปตามแผนรับที่ระบุไว้ในเล่มหลักสูตร
(มคอ. 2) ดังนั้นในระยะเวลา 3-5 ปีนี้ หลักสูตรฯ ยังไม่มีความจาเป็นที่
จะต้องเสนอขออัตรากาลังมาทดแทน
กรณีต้องมีการสรรหา และคัดเลือกอาจารย์ทดแทนอัตราที่ว่างลงนั้น
การสรรหาและคัดเลือกต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี เรื่องการรับบุคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการโดยหลักสูตรฯจะกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของหลักสูตรเมื่อมีการบรรจุอาจารย์ใหม่ หลักสูตรฯ จะ
ดาเนินการเสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรหรืออาจารย์ประจาต่อคณะฯ
เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงสาหรับอาจารย์ใหม่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้การดูแลให้คาปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางาน การปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณ ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มตั้งแต่การแนะนาให้รู้จักเพื่อน
ร่วมงาน ฝ่ายและแผนกต่างๆของหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร มอบหมาย
งานตามภารกิจ เช่น งานการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่
สังคม งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สาหรับงานการเรียนการสอนใน
ระยะแรกอาจารย์ใหม่จะได้รับการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียน
การสอนจากการสังเกตการสอนของอาจารย์พี่เลี้ยง หรืออาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ หรืออาจารย์ผู้สอนประจาวิชาที่อาจารย์ใหม่เข้าคู่ก่อนจะได้ปฏิบัติ
จริง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กรณีการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจาหลักสูตรผลักดันให้
อาจารย์มีการวางแผนการพัฒนาตนเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ และเข้ารับการ
อบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการทาตาแหน่งทางวิชาการอย่างสม่าเสมอ ทุก
ครั้งที่มีการจัดโครงการอบรม แต่จากการทบทวนผลการดาเนินงานพบว่า ยัง
มีความล่าช้าในการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้เนื่องจากการดาเนินงาน
ของอาจารย์ยังอยู่ในขั้นของการศึกษา ค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล และขาด
ตัวอย่างเพื่อใช้ศึกษาแนวทางการดาเนินการ หลักสูตรฯ จึงพยายามหาตัวอย่าง
เอกสาร ข้อมูล ข่าวสาร ให้กับอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางให้อาจารย์ได้ศึกษาถึง
รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557
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ขั้นตอน วิธีการในการทาต่อไป
กรณีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หลักสูตรฯ กากับติดตามให้
อาจารย์จัดส่งเอกสารเพื่อรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามมรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดเพื่อเสนอต่อสาขา คณะฯ พิจารณาผลการปฏิบัติราชการ
และเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับอาจารย์
หลักสูตรฯ จะดาเนินการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัด
ให้ดังนี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสวัสดิการให้กับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
เพือ่ เป็นขวัญและกาลังใจโดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ คือ บ้านพักสวัสดิการ
ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รถบริการรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย
โครงการกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย การทาประกัน
อุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจาปี สหกรณ์ออมทรัพย์ สถานพยาบาลและ
ห้องออกกาลังกาย รวมทั้งมีสิ่งจูงใจในรูปแบบต่างๆ เช่น รางวัลบุคคลที่ทา
ความดี และนักวิจัยดีเด่น
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีการสร้างขวัญกาลังใจให้กับข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยโดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและสนับสนุนของที่ระลึก
ในเทศกาลต่างๆ เช่นงานปีใหม่ งานสงกรานต์ และงานมุฑิตาจิต
หลักสูตรฯ อาจารย์ประจาหลักสูตร มีการพบปะเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการดาเนินงาน และเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ สัปดาห์ละ 1 วัน นอกจากนี้ยังมีการให้กาลังใจซึ่ง
กันและกัน ทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตร มีความรู้สึกว่าได้รับการดูแล เอาใจใส่
และมีความสุขกับการทางานร่วมกัน อันเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน
ระบบการส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์
การส่งเสริมพัฒนาอาจารย์นั้น หลักสูตรฯ สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการ
พัฒนา โดยหลักสูตรฯ มีกลไกดาเนินงานดังนี้
หลักสูตรฯ ดาเนินการให้อาจารย์ทาแผนการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ
และด้านวิชาชีพ และนาแผนการพัฒนาตนเองมาพิจารณาเพื่อวางแผนส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ตามลาดับและครบถ้วนทุกคน เช่น
ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ
หลักสูตรฯสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการ
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ การ
รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557
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พัฒนาทักษะการเรียนการสอน การฝังตัวในสถานประกอบการ การพัฒนา
คุณวุฒิการศึกษาโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การพัฒนาด้านตาแหน่งทาง
วิชาการ
ด้านงานวิจัย หลักสูตรฯ สนับสนุนให้อาจารย์เป็นนักวิจัย ทางานวิจัยโดย
การให้ข้อมูลข่าวสารข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนการวิจัย (ภายใน/ภายนอก)
การรับเงินรางวัลสนับสนุน การตีพิมพ์บทความวิจัย
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์นั้น หลักสูตรฯ ได้ดาเนินการให้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ โครงการใดทีไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การเข้าร่วม จะพิจารณาให้อาจารย์เข้าร่วมอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับการทางาน
ที่เกี่ยวข้อง หากโครงการใดที่มีค่าใช้จ่าย อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมสามารถเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะฯ โดยผ่านมาตามลาดับขั้นตอนของ
การทางาน กรณีการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรฯสนับสนุนให้
อาจารย์ดาเนินการตามแผนความต้องการของอาจารย์ และอาจารย์สามารถ
เสนอขอรับการสนับสนุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบของการลา
ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยได้ กรณีการเสนอตาแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรฯ
กาหนดให้อาจารย์ทาแผนเสนอช่วงเวลาที่ต้องการเสนอขอ และคอยติดตาม
ก้าวหน้าโดยการสอบถามเป็นระยะ ทั้งนี้หากอาจารย์ไม่สามารถทาตามแผนที่
วางไว้ได้ในทุกกรณีจะต้องแจ้งให้หลักสูตรฯ ทราบและชี้แจงเหตุผลทีไ่ ม่เป็นไป
ตามแผนเพื่อหลักสูตรฯ จะได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้บรรลุเป้าหมาย หรือ
ให้อาจารย์ปรับเปลี่ยนแผนให้มีความเหมาะสมและบรรจุไว้ในแผนของคณะฯ
ต่อไป นอกจากนี้หากอาจารย์ได้รับรางวัลจากผลงานของอาจารย์ในด้านต่างๆ
หลักสูตรฯ จะแสดงความยินดีและเสนอต่อคณะฯ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ โดยจัดทาบอร์ด/ป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ของคณะ
และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทารางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงาน
ดีเด่นหรือทาประโยชน์ให้กับคณะฯและมหาวิทยาลัยฯ หลักสูตรฯ จะ
ดาเนินการให้อาจารย์ผู้นั้นจัดส่งเอกสารแสดงผลงานเพื่อเสนอต่อคณะฯ
พิจารณาการเสนอขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติต่อไป
จากการประเมินกระบวนการการส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ในปี
การศึกษา 2557 อาจารย์ทุกท่านได้รับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ
อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งและพบว่าอาจารย์ได้รับประโยชน์ที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และแบ่งปัน
ความรู้ ประสบการณ์ให้กับอาจารย์ท่านอื่นได้ ดังนั้นอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ
รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557
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จึงมีความเห็นร่วมกันว่า ในโอกาสต่อไปเมื่ออาจารย์กลับมาจากการพัฒนา
อาจารย์ ควรจัดให้อาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างเป็นรูปธรรม
เช่น การจัดการความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน และหาก
โครงการอบรมใดที่อาจารย์ประจาหลักสูตรเห็นร่วมกันว่าเป็นประโยชน์สูงสุด
เห็นควรส่งอาจารย์ประจาหลักสูตรท่านอื่นๆเข้าร่วมโครงการโดยตรง หากมี
การจัดโครงการนั้นๆ ขึ้นอีกในครั้งต่อไป เช่น โครงการการฝังตัวในสถาน
ประกอบการ
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คุณภาพอาจารย์
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
(ตัวบ่งชี้ที่ 4.2)
ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริงจานวน 5 คน โดยมีความรู้ความเชี่ยวชาญตรง
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน มีวุฒิปริญญาเอก 2 คน และดารงตาแหน่งทางวิชาการ 1 คน
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ ร้อยละ 40
คะแนนผลการประเมินในปีนี้เท่ากับ 10
ร้อยละอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เกณฑ์คะแนนการประเมิน =

X5

ร้อยละอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กาหนดให้เป็นคะแนน เต็ม 5

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ =

X 5 = 10

40
20

ผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 20
คะแนนผลการประเมินในปีนี้ เท่ากับ 1.67

เกณฑ์คะแนนการประเมิน =

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

X5

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ที่กาหนดให้เป็นคะแนน เต็ม 5

คะแนนผลการประเมินในปี นี ้ =

20
60

Xx 55 == 1.67
1.67
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1. จานวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ไม่มีคะแนนผลการประเมินในปีนี้เท่ากับ 0
ชื่อ-สกุล
ผศ.วิสิฏฐ์ศรี
ดร.บุญประคอง
ดร.กิตติมา
อาจารย์วราภรณ์
อาจารย์พัฒน์นรี

ชื่อผลงาน

ตังครโยธิน
ไม้เขียว
บุญยศ
ตรีมงคล
จันทราภิรมย์

แหล่งเผยแพร่ตีพิมพ์ ค่าน้าหนัก

-

-

-

2. จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตร ไม่มี
ประเภทงาน
จานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่
รวมทั้งหมด

เกณฑ์คะแนนการประเมิน =

ระดับคุณภาพ
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
ผลรวมถ่วงน้าหนัก
-

-

-

-

-

-

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร X 5

X5

20

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ =

X5

= ………………………………

20
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ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับอาจารย์
(องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

ผลการดาเนินงาน
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
เกณฑ์ภาระงานของอาจารย์และสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
1. เกณฑ์ภาระงานของอาจารย์เป็นไปตามที่กาหนด
หลักสูตรให้ความสาคัญกับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคานึงถึง
ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถจากผู้รู้จริง
อาจารย์มีบทบาทสาคัญในการดาเนินงานด้านต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย
ดังนั้นภาระงานของอาจารย์จึงต้องมีความเหมาะสม และนาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานได้ อาจารย์ประจาหลักสูตรมีภาระงานสอนเป็นงานหลักที่
สาคัญ โดยหลักสูตรฯมีแนวปฏิบัติการกาหนดภาระงานสอนดังนี้คือ
อาจารย์ 1 ท่านมีจานวนวิชาที่สอน ใน 1 ภาคการศึกษาไม่ควรเกิน 4
วิชา โดยมีจานวนชัว่ โมงรวมกันอย่างน้อย 10 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ชั่วโมง
ปฏิบัติการ คิดเวลาปฏิบัติการ 2 ชั่วโมงเท่ากับ 1 ชั่วโมง และเพื่อให้การสอนมี
คุณภาพ สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาคือ 1 : 30 และผลการประเมินแต่
ละรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.51
นอกจากนี้หลักสูตรฯได้จัดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ มีการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรปีละ 1 ครั้ง ซึ่งผลการ
ประเมินจะนามาใช้ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรในด้านต่างๆ ต่อไป
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ฯ ปีการศึกษา 2556 มีระดับ
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจที่ 3.02 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งมีระดับความพึง
พอใจในระดับปานกลาง ปีการศึกษา 2557 มีระดับค่าเฉลี่ยของความพึง
พอใจที่ 4.07 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับ มาก โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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รายการประเมิน
1. ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์

ปีการศึกษา 2556 (ค่าเฉลี่ย)
2.94

ปีการศึกษา 2557 (ค่าเฉลี่ย)
3.82

2. ด้านกระบวนการการบริหารหลักสูตร

3.24

4.24

3. ด้านกระบวนการการเรียนการสอน

2.96

4.08

4. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียน

2.96

4.16

จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจฯ
ในปีการศึกษา 2557 ภาพรวมอาจารย์มีความพึงพอใจเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2556 ทั้งด้านการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
แสดงจานวนอาจารย์ทั้งหมดและอัตราคงอยู่
การคงอยู่ของอาจารย์
หลักสูตรฯ ได้จัดทารายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2557 ดังนี้
การคงอยู่ของอาจารย์ประจาปี (ร้อยละ)
ชื่อ-นามสกุล

2553

2554

2555

2556

2557

1. ผศ.วิสิฏฐ์ศรี ตังครโยธิน
2. ดร.บุญประคอง ไม้เขียว
3. ดร.กิตติมา บุญยศ
4.อาจารย์วราภรณ์ ตรีมงคล
5.อาจารย์พัฒน์นรี จันทราภิรมย์

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

หมายเหตุ

จากตารางแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2557 หลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตรครบทั้ง 5 คน และ
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรคนเดิมอย่างต่อเนื่องคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการมีอาจารย์ประจาหลักสูตรในลักษณะ
ดังกล่าวนี้จะส่งผลดีต่อการบริหารหลักสูตร
รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557
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สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
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สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ข้อมูลนักศึกษา
จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)
2553
2554
2555
2556
2557
ปีการศึกษา 2553
49
49
49
49
49
ปีการศึกษา 2554
89
89
89
89
ปีการศึกษา 2555
43
43
43
ปีการศึกษา 2556
42
42
ปีการศึกษา 2557
46
รวม
49
138
181
223
269
หลักสูตรฯ มีจานวนรวมของนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีจึงไม่มีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
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สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา
(องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

ผลการดาเนินงาน
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
การรับนักศึกษา
1. การกาหนดเป้าหมายจานวนนักศึกษา
หลักสูตรฯ มีกลไกการรับนักศึกษาโดยได้มีการประชุมและกาหนดจานวนรับ
นักศึกษาให้เป็นไปตามแผนรับนักศึกษาที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 เพื่อเสนอต่อ
สาขาวิชาฯ และคณะฯ ในการดาเนินการต่อไปในแต่แต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมา
มีผู้สนใจสมัครสอบในหลักสูตรฯนี้เป็นจานวนมาก ดังผลการรับสมัครที่แสดงใน
ระบบข้อมูลของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การที่หัวหน้าแผนกแนะแนวได้ดาเนินการแนะแนวเกี่ยวกับหลักสูตรในภาพรวม
ของคณะฯให้กับสถานศึกษาต่างๆ และหลักสูตรฯ ได้มีการแนะแนว
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจที่มาศึกษางานเกี่ยวกับหลักสูตรฯ และสถานที่เรียน
จริง ณ สาขาวิชา ภายใต้โครงการ Open house โดยมาอาจารย์ประจา
หลักสูตรให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ทาให้
ผู้สนใจรู้สึกมั่นใจในการที่จะมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยฯ
2. เกณฑ์การรับนักศึกษา รับนักศึกษาไทยและหรือนักศึกษาต่างประเทที่
สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี โดยเกณฑ์รับสมัครแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ
นักศึกษาโควตา นักศึกษาสอบตรง นักศึกษาแอดมิชชั่น
3. เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ระเบียบการสอบ/
ประกาศ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550
4. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ใช้การคัดเลือกด้วยการสอบข้อเขียน และ
การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จะมีประเด็นการสอบ
สัมภาษณ์ คุณลักษณะความเป็นครูด้านเจตคติ บุคลิกภาพ ความรอบรู้ด้าน
วิชาชีพเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้ได้ผู้เข้าศึกษาที่มีความตั้งใจและ
สนใจ ที่จะเรียนในหลักสูตรฯ นี้อย่างแท้จริง
จากผลการสัมภาษณ์ ทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ได้ทราบถึง
ความสามารถพิเศษของผู้เข้าศึกษา ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ และช่วยคัดกรองผู้
เข้าศึกษา ที่มุ่งมั่นมาเรียนในหลักสูตรฯ นี้จริง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลด
อัตราการลาออกของนักศึกษาได้ ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้มีการทบทวนประเด็นการ
สอบสัมภาษณ์ให้มีการชัดเจน ครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและแจ้ง
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ให้อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ทราบ และเพื่อปฏิบัติก่อนดาเนินการการสอบทุก
ครั้ง
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ โดย จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา หากนักศึกษาคนใดมี
ผลคะแนนการสอบคัดเลือกด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ต่า
มหาวิทยาลัยฯ จะจัดให้นักศึกษาเรียนปรับพื้นฐาน
คณะฯ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ โดยจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้ข้อมูลของคณะฯที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาพร้อม
แจกคู่มือนักศึกษาใหม่ เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติจนนักศึกษาสาเร็จ
การศึกษา
ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศในระดับคณะฯ หลักสูตรจะ
มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาข้อมูลต่างๆกับนักศึกษาเป็น
รายบุคคล และหลักสูตรฯ ได้จัดให้อาจารย์ในหลักสูตรฯได้พบปะกับนักศึกษา
เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษา พร้อมชี้แจงแนวการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
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ตัวบ่งชี้
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
(องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

ผลการดาเนินงาน
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรฯ ได้ดาเนินการจัดระบบการดูแลนักศึกษาโดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วยเหลือแนะนาให้คาปรึกษานักศึกษาให้ประสบผลสาเร็จใน
การศึกษา การปรับตัวการดารงชีพในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข หลักสูตรฯ มี
ระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้
1. หลักสูตรฯ พิจารณารายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรฯ จาก
อาจารย์ที่ไม่มีนักศึกษาในการดูแลในปีการศึกษาถัดไป
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการเสนอชื่ออาจารย์เพื่อแต่งตั้งเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา ประจาชั้นปีให้กับนักศึกษาในแต่ละระดับชั้น กับหัวหน้า
สาขาวิชาฯ เพื่อนาเสนอคณะฯเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและแจ้งให้อาจารย์
ทราบ (อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจะทาหน้าที่ดูแลนักศึกษา
ตั้งแต่แรกเข้าจนจบการศึกษา)
3. มีการติดตามการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ปรึกษาในแต่ละปี
การศึกษา โดยประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
4. อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องผ่านการอบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยในภาพรวม
นอกจากนี้ยังได้มีการกาหนดภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาดังนี้
1. หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
- ให้คาแนะนาเกี่ยวกับหลักสูตร
- ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเลือกรายวิชาการลงทะเบียนวิชาเรียน
- ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการควบคุมการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตาม
หลักสูตร
- ให้คาแนะนาการวางแผนการศึกษา การเรียนระหว่างภาคการศึกษา
การติดตามผลการเรียน ช่วยเหลือในกรณีที่มีผลการเรียนต่า เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการเรียนให้สูงขึ้น
- ให้คาแนะนาในการคิดคะแนนระดับค่าเฉลี่ย
- ให้คาแนะนาเรื่องการเตรียมอาชีพ หรือการศึกษาต่อ

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557

หน้า29

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. หน้าที่ในการให้คาปรึกษาในด้านการปรับตัว(พัฒนานักศึกษา)
- ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ ความประพฤติการแต่งกาย
และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และทุนการศึกษา
- ให้คาปรึกษาเรื่องการปรับตัวในด้านการเรียน สุขภาพอนามัย
สุขภาพจิต การคบเพื่อน การพักอาศัย
- ให้คาปรึกษาแนะนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
- การแจ้งปฏิทินการศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
3. ด้านทั่วไป
- การให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
- ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
คณะฯ สาขาฯ กองพัฒนานักศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา
- กาหนดตารางในการให้คาปรึกษา ให้นักศึกษาได้เข้าพบ ทั้งรายกลุ่ม
และรายบุคคล
- จัดทาระเบียบการเก็บข้อมูลของนักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อ
ประสิทธิภาพในการดูแลนักศึกษาที่รับผิดชอบ
โดยในแต่ละปีการศึกษา จะมีการแจกคู่มือปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่
ที่แจกให้นักศึกษาตอนแรกเข้า ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละรุ่น
ประกอบการดูแลนักศึกษา
นอกจากนี้ในการให้คาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาจะดาเนินการผ่าน
ช่องทางหลายช่องทาง เช่น
- Facebook
- Line
- E-mail
- โทรศัพท์
- การมาปรึกษาโดยตรงที่ห้องพักอาจารย์
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ตารางแสดงอาจารย์ที่ปรึกษาต่อจานวนนักศึกษา
ชั้นปี

นักศึกษา

ชั้นปีที่ 1

FCP585

ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3

FCP575
FCP565

ชั้นปีที่ 4

FCP555

ชั้นปีที่ 5

FCP545

จานวน
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษา
47
ดร.บุญประคอง ไม้เขียว
อาจารย์พรศิริ
แสนตุ้ม
46
อาจารย์วราภรณ์ ตรีมงคล
42
ผศ.วิสิฐ์ศรี
ตังครโยธิน
ผศ.อรัญญา
วรชาติอุดมพงศ์
43
ดร.กิตติมา
บุญยศ
อาจารย์พัฒน์นรี จันทราภิรมย์
89
ดร.ประดิษฐา
ภาษาประเทศ
อาจารย์อรพินท์ สุขยศ

ทั้งนี้หลักสูตรฯได้มีการติดตามดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยสอบถามจากนักศึกษา และทาแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2557 ดังต่อไปนี้
ชั้นปีที่ 1 มีผลคะแนนความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ด้านวิชาการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ใน
ระดับมาก และด้านทั่วไป มีค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก
ชั้นปีที่ 2 มีผลคะแนนความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ด้านวิชาการ
มีค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่
ในระดับมาก และด้านทั่วไป มีค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับมาก
จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ทา
ให้หลักสูตรฯ ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ และนาผลการ
ประเมินแจ้งต่ออาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงนาผลการประเมินดังกล่าวมาวิเคราะห์
เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นในทุกด้าน
การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา
เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงด้านนักศึกษา เช่น ความเสี่ยงที่
นักศึกษาจะออกกลางคัน ความเสี่ยงที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาช้า
หลักสูตรฯ มีระบบ และกลไกการบริหารความเสี่ยงโดยมอบหมายให้อาจารย์ที่
ปรึกษาใช้วิธีการดูแลให้คาปรึกษากับนักศึกษาที่ตนรับผิดชอบ สนทนา พูดคุย
นาข้อมูลที่ได้มาเสนอต่อหลักสูตรฯ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557
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ของนักศึกษาแต่ละราย หากพบว่านักศึกษารายใดมีแนวโน้มจะเกิดปัญหา ต้อง
จัดทาแผนการจัดการความเสี่ยงด้านนั้นๆ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
นั้นให้หลักสูตรฯ ทราบเพื่อนามาสู่การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้าๆ ทั้งนี้
หลักสูตรฯ ต้องจัดทาระบบข้อมูลความเสี่ยงด้านนักศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อ
เป็นฐานข้อมูลในการทางานต่อไป
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
1. การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั่วไป
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติโดยหลักสูตรทาหนังสือขอความอนุเคราะห์คณะออกหนังสือเชิญ
วิทยากร หลักสูตรคาดหวังว่านักศึกษาจะได้ประสบการณ์ที่สอดคล้องและ
หลากหลายเพื่อจะนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ นอกจากนี้หลักสูตรยังส่งเสริมให้
นักศึกษาได้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ การทางานร่วมกันเป็นทีมโดยให้
นักศึกษามีประสบการณ์จากการร่วมทากิจกรรมกับครูและนักเรียนในโรงเรียน
สาธิตอนุบาลราชมงคล เช่น กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรมบัณฑิตน้อย เป็นต้น ผลของการให้โอกาสนักศึกษาทากิจกรรมใน
สถานการณ์จริงทาให้นักศึกษาสามารถคิด วางแผน ทดลอง แก้ปัญหา เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการปรับตัว มีความรับผิดชอบ
และแสดงออกถึงการมีภาวะผู้นาตลอดจนถึงการทางานเป็นทีมในทักษะด้านการ
เรียนรู้และนวัตกรรม หลักสูตรได้เตรียมความพร้อมนักศึกษาให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการสื่อสาร ความร่วมมือ การคิดสร้างสรรค์ผ่านการ
ปฏิบัติในรายวิชา เช่น ภาษาอังกฤษสาหรับครูปฐมวัย นักศึกษาได้มีโอกาส
เรียนรู้ภาษาอื่นโดยผ่านการสื่อสารในสถานการณ์จริงจากการจัดกิจกรรมการ
เล่านิทานเพื่อส่งเสริมภาษาอังกฤษ กับนักเรียนในโรงเรียนสาธิตอนุบาลราช
มงคลผลของการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวพบว่า นักศึกษาได้พัฒนาการ
สื่อสารอย่างรวดเร็ว มีความกล้าในการสื่อสาร มีความริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การสร้างนวัตกรรม แก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และจาก
การพูดคุยกับนักศึกษาในการจัดกิจกรรมในลักษณะแบบนี้ นักศึกษาให้การ
สะท้อนกลับว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ดี เมื่อเจอสถานการณ์
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ที่คล้ายคลึงกันสามารถบริหารจัดการได้อย่างมั่นใจ อาจารย์ประจาหลักสูตรจึง
ได้พิจารณาทบทวนการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวข้างต้น มีความเห็น
ร่วมกันว่าควรเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์กับสถานการณ์จริงและ
หาเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถภายนอกรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งจะเป็นการ
เปิดโลกทัศน์และสร้างเครือข่ายกับเพื่อนนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย
2. การพัฒนานักศึกษาที่มีจุดประสงค์พิเศษ
เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการเรียนรู้ หลักสูตรฯ มีนโยบายที่จะจัดกิจกรรม/ โครงการต่างๆ ที่
ส่งเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพ ความประพฤติที่ดีสมกับความเป็นครู
ตลอดจนทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ เช่น จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ลายมืองามตามแบบไทย พูดอย่างไรให้ดูดี
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ผลที่เกิดกับนักศึกษา
(องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
อัตราการคงอยู่
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการติดตามข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษาโดยพิจารณาจากจานวนนักศึกษาต้นปี
การศึกษาจนถึงสิ้นปีการศึกษา และได้แสดงข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาย้อนหลัง ดังนี้
ปีการศึกษา

นักศึกษา 5 ปี
2553
2554
2555
2556
2557

จานวนนักศึกษาต้นปี
การศึกษา

52
92
46
46
50

จานวนนักศึกษาสิ้นปี
การศึกษา

49
89
43
42
46

อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา
(ร้อยละ)
94.23
96.78
93.47
91.30
92

จากตารางแสดงอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาย้อนหลัง 5 ปี เมื่อสิ้นปีการศึกษา แต่ละปีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาลดลงจากเมื่อต้นปีการศึกษา และเมื่อพิจารณาจานวนนักศึกษาที่ลดลงแต่ละปีไม่แตกต่างกัน มีจานวนอยู่
ระหว่าง 3-4 คน และจากการศึกษาเหตุของอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาลดลงพบว่า ตั้งแต่ต้นปีการศึกษาของแต่ละปี
นักศึกษามาขึ้นทะเบียนรายงานตัว แต่เมื่อเปิดภาคการศึกษานักศึกษาไม่มาเข้าชั้นเรียน และไม่ได้มาทาเรื่องลาออก
ตามระเบียบ เฉพาะปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาจานวน 1 คน ลาออก เนื่องจากไปศึกษาที่สถานศึกษาใกล้บ้าน
ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาจานวน 1 คน ลาออก เนื่องจากเหตุผลทางครอบครัว
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษาคือ นักศึกษาเลือกสอบเข้าในหลักสูตรฯ ไว้
เป็นทางเลือก เมื่อนักศึกษาสอบเข้าได้ที่สถานที่อื่นจึงไม่มาเรียน อาจารย์ประจาหลักสูตรจึงพิจารณาและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน กล่าวคือ ในกระบวนการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษา อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ต้อง
ชี้แจงทาความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดการเรียน แนวทางการประกอบอาชีพ ลักษณะการทางานที่
นักศึกษาต้องปฏิบัติเมื่อจบการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีขอมูลที่ถูกต้องประกอบการตัดสินใจในการเรียน หาก
นักศึกษาพิจารณาแล้วว่าไม่ใช่สาขาที่ตนเองชอบอย่างแท้จริง จะได้เปลี่ยนแนวทางการศึกษา และเพื่อให้โอกาส
นักศึกษาคนอื่นได้เข้ามาเรียนต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้จานวนนักศึกษาของหลักสูตรฯ เป็นไปตามแผนรับตั้งแต่ต้นปี
การศึกษา และอัตราการคงอยู่คงที่
รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557
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ในกรณีอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ หลักสูตรฯ ได้กาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการ
ช่วยเหลือนักศึกษา เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาต้องช่วยให้นักศึกษาเกิดความตั้งใจและตระหนักกับความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ใช้ระบบรุ่นพี่รุ่นน้องที่ทางสาขาวิชาให้การสนับสนุนเพื่อใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการประสานติดต่อความสัมพันธ์
เครือข่ายให้เป็นระบบที่มีความเข้มแข็งผ่านคนวัยเดียวกัน เช่น พี่รหัสจะคอยแนะนาน้องรหัสของตน กรณีค่าใช้จ่าย ใน
การเรียนที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการเรียนหลักสูตรฯ จะเสนอต่อคณะเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่
เรียนดี และทุนให้เปล่าสาหรับนักศึกษาที่ยากจน โดยที่ผ่านมา ทั้งคณะและมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าว
ทาให้มีทุนเพื่อการศึกษาตลอดทุกปี ทั้งทุนจากภายในและภายนอกระดับคณะและมหาวิทยาลัย
การสาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) มีจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร 5 ปี จานวน 49 คน กรณีหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 2556 ซึ่งใช้กับนักศึกษาปีการศึกษา 2556 นั้นจะ
มีผู้สาเร็จการศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2560
แสดงตารางอัตราการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ปีการศึกษาที่เริ่มใช้
หลักสูตร)
2551-2555
2552-2556
2553-2557

จานวนที่เข้ารับการศึกษา

จานวนที่สาเร็จการศึกษา

42
50
52

31
46
49

ร้อยละ

78.30
92
94.23

จากตารางแสดงอัตราการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
มีแนวโน้มของการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด สาหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาบางส่วน เช่น รายวิชาบางรายวิชายาก ทาให้นักศึกษาสอบไม่ผ่าน ในบางภาคการศึกษานักศึกษาถอน
รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557
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รายวิชา ทาให้การเรียนไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด อาจารย์ประจาหลักสูตรจึงพิจารณาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน กล่าวคือ ให้อาจารย์ที่ปรึกษากวดขันนักศึกษาในเรื่องการเรียน และจัดแผนการเรียนให้สอดคล้องเพื่อให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและจบการศึกษาทันตามกาหนดเวลา
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อเสนอ/ข้อคิดเห็นหรือปัญหาที่นักศึกษาได้รับผลกระทบ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงข้อร้องเรียนนั้นๆ หลักสูตรจึงมีช่องทางให้นักศึกษาส่งเรื่องร้องเรียนได้หลายช่องทาง กล่าวคือ
ร้องเรียนด้วยตนเองต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ใส่ตู้รับร้องเรียน ซึ่งติดตั้งอยู่ที่อาคารเรียนทุกอาคารของคณะฯ โดย
คณะฯ จะมีการเปิดตู้รับร้องเรียนและแจ้งให้หลักสูตรฯทราบ เพื่อดาเนินการ เมื่อหลักสูตรฯ ได้รับทราบข้อร้องเรียนจะ
ทาการตรวจสอบ และพิจารณาดาเนินการแก้ไขทันทีแล้วแจ้งผลและแนวทางแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ในปีการศึกษา 2557 ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ โดยตรงเป็นข้อร้องเรียนภาพรวมของ
คณะ เช่น ขอให้เพิ่มความถี่ในการดูแลความสะอาดและคุณภาพอาหาร รวมถึงภาชนะ โต๊ะรับประทานอาหาร ให้
มากขึ้น เนื่องจากมีนักศึกษามาใช้บริการเป็นจานวนมาก ขอให้คณะฯ มีกล้องวงจรปิด ซึ่งคณะฯ ได้เร่งดาเนินการ
ให้แม่บ้านดูแลรักษาความสะอาดและจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการรับบริการของนักศึกษา
กรณีกล้องวงจรปิด มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายดาเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับทุกคณะ เพื่อสร้างความ
มั่นใจในความปลอดภัยให้กับนักศึกษา

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557
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ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี
หมายเหตุ ยังไม่มีนักศึกษาสาเร็จตามหลักสูตร นักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 2556 ซึ่งได้ปรับปรุงโครงสร้างของ
หลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (มคอ.1) และจะมีผู้สาเร็จการศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2560
วันที่สารวจ …………………………
สรุปข้อมูลสารวจได้ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
ร้อยละ
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา(ไม่นับ
รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
-

จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ค่าร้อยละ =

x

100

จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ =ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 5

100
= …………

หมายเหตุ
รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและ
คุณภาพการสอนในหลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557
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คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
การเรียนนักศึกษา FCP- 2 (ชั้นปีที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 1/2557
จานวนนักศึกษา

รหัสและรายวิชา

สอบผ่าน

A

B

+

B

C

+

C

D

+

D

F

I

U

W

37
40

37
40

28
5

5
2

4
4

5

6

8

10

-

-

-

-

40
40

39
39

1
6

5
7

11
17

8
7

13
2

1
-

-

1
1

-

-

-

40
40

40
40

17
11

16
9

5
6

2
7

7

-

-

-

-

-

-

40

40

11

19

8

2

-

-

-

-

-

-

-

ลงทะเบียน

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
01320003 สนทนาภาษาอังกฤษ
09121005 สถิติเบื้องต้น
2.หมวดวิชาชีพเฉพาะ
2.1 วิชาการศึกษาพื้นฐาน
02111201 จิตวิทยาการศึกษา
02121201 หลักการจัดการศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
06322201 การเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย
06324201 การพัฒนาภาษาและการเรียนรูห้ นังสือ
063525202 บุคคลิกภาพสาหรับครูปฐมวัย

การกระจายของระดับคะแนน (คน)

การเรียนนักศึกษา FCP- 2 (ชั้นปีที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 2/2557
รหัสและรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
01010003 การจัดการชีวิตในสังคมยุคใหม่
09311051 ชีวิตกับสิง่ แวดล้อม
06060008 ศิลปะการดาเนินชีวติ
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
06321101 การประเมินพัฒนาการเด็ก
06322202 ดนตรีและกิจกรรมเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย
06325201 ภาษาอังกฤษสาหรับครูปฐมวัย
06325203 การประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
2.2.2 วิชาเอกเลือก
06323001 การจัดสิง่ แวดล้อมสาหรับเด็กปฐมวัย

จานวนนักศึกษา
ลงทะเบียน สอบผ่าน

การกระจายของระดับคะแนน (คน)
A

B

+

B

C

+

C

D

+

D

F

I

U

W

40
40
40

39
39
39

17
5
36

5
10
3

8
14
-

1
5
-

4
5
-

2
-

2
-

1
1
1

-

-

-

40
40
40
40

39
39
39
39

20
17
29
5

8
19
4
23

11
3
6
11

-

-

-

-

1
1
1
1

-

-

-

40

40

24

14

1

-

-

-

-

-

-

-

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557
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สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
การเรียนนักศึกษา FCP- 1 (ชั้นปีที่ 1) ภาคการศึกษาที่ 1/2557
จานวนนักศึกษา
รหัสและรายวิชา

ลง
สอบผ่าน
ทะเบียน

การกระจายของระดับคะแนน (คน)
A

B

+

B

C

+

C

+

D

D

F

I

U

W

-

-

-

-

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
01210001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ

45

45

5

9

16

11

01310001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

45

45

9

20

7

4

4

-

-

-

-

-

-

01320001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

45

45

19

8

6

10

2

-

-

-

-

-

-

45

45

10

8

7

8

12

-

-

-

-

-

-

45
45

45
45

15
14

18
10

8
10

3
5

1
4

1

1

-

-

-

-

45

45

30

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาการศึกษา
02311101 เทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
06321101 พัฒนาการเด็ก
06322101 ศิลปะเด็กปฐมวัย
06323101 สุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก

4

-

-

การเรียนนักศึกษา FCP- 1 (ชั้นปีที่ 1) ภาคการศึกษาที่ 2/2557
รหัสและรายวิชา

จานวนนักศึกษา

การกระจายของระดับคะแนน (คน)

ลงทะเบียน

สอบผ่าน

A

B

+

B

C

+

C

D

+

D

F

I

U

W

46
46
46

46
46
46

13
18
32

13
15
8

13
7
4

6
6
1

1
-

1

-

-

-

-

-

46

46

26

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46
46

46
46

23
13

8
8

14
9

6

1
10

-

-

-

-

-

-

06323102 สภาวะแวดล้อมการพัฒนามนุษย์

46

46

35

7

1

2-

-1

-

-

-

-

-

-

06324101 การจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย

46

46

9

5

16

-6

10-

-

-

-

-

-

-

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
01110004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
01320002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
01610001 กีฬาประเภทบุคคล
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาการศึกษา
02311102 ปฏิบัติเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
06322102 ความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก
06322103 กิจกรรมสาหรับเด็ก
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

สาระของรายวิชาในหลักสูตร

อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
(องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการ
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร กระบวนการใน
สอน การประเมินผู้เรียน)
การพัฒนาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
1.ระบบและกลไกของการดาเนินการ
1.1 ระบบของการดาเนินงาน/กระบวนการทางาน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 และจัดทารายวิชาในกลุ่มวิชา
การศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา และกลุ่มวิชาเอกให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงให้คุณลักษณะของ
บัณฑิตเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
1.2 กลไกของการดาเนินงาน
ในการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรฯ เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์ตามความต้องการใช้บัณฑิต เพื่อจัดทากรอบ
แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร จัดทาร่างหลักสูตร เสนอสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
วิชาการและวิจัย สภาวิชาการ คณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการ
สอนของสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ เมื่อได้รับความเห็นชอบเสนอต่อ สกอ.
เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ และเสนอขอรับรองปริญญาทางการศึกษา
ฯ ต่อองค์กรวิชาชีพ
หลักสูตรฯ ที่ได้รับการปรับปรุงมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังต่อไปนี้
1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
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วิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
1.2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู และวิชาชีพเฉพาะ
1.3. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางปัญญา มีกิจนิสัยในการแสวงหา
ความรู้ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
1.4. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มี
ความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางภาษาและการสื่อสาร สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนาข้อมูลสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม
1.6. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ สามารถบูรณาการ
ความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพเฉพาะกับการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาแล้ว
หลักสูตรฯ มีแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียน เช่น การเป็นผู้นาทาง
วิชาการ การใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างครูกับเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม
การออกแบบการจัดประสบการณ์ และการจัดการชั้นเรียน การประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถ ตามนโยบายผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ รวมทั้งมีแนวทางในการ
ผลิตบัณฑิตสาหรับศตวรรษที่ 21 ให้คลอบคลุม ด้านจริยธรรม การดารงชีวิต
การคิด การนาตนเอง จัดสมรรถนะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพ
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์วิชานั้นๆ
การพัฒนาหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาที่หลักสูตรฯ ยังไม่ครบรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรนั้น หลักสูตรฯ จะดาเนินการจากการทบทวนผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรที่รายงานในมคอ.7 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้ง
คานึงถึงความเปลี่ยนแปลงของศาสตร์และความก้าวหน้าในศาสตร์นั้นๆ ในปี
การศึกษา 2557 พบว่า หลักสูตรฯ ควรมีการพัฒนา ดังนี้
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การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรเสริมกิจกรรมความเป็นครูให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับวิชาชีพอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
2. ควรเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การทาแผนการสอนและการสอนในสถานการณ์จริงให้มากขึ้น
3. ควรเพิ่มโอกาสการสะท้อนกลับของข้อมูลในการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
1.วางแผนการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูอย่างเป็นรูปธรรมและให้มีความหลากหลาย
2. จัดให้ผู้เรียนฝึกการเขียนแผนการสอนให้มากขึ้น และนาแผนการสอนนั้นมาฝึกสอนในสถานการณ์จริง เพื่อให้เกิดทักษะ
การสอนและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนสะท้อนกลับข้อมูลในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงรายวิชาและ
กระบวนการเรียนการสอน
การพัฒนารายวิชา จากผลการดาเนินงานใน มคอ.5 ของแต่ละรายวิชาพบว่า มีประเด็นที่ทาการพัฒนาดังนี้
การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น โดยอาจใช้กระบวนการเรียนรู้แบบใช้คาถาม
แบบโครงงาน แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ฯลฯ เน้นการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น โดยอาจมอบหมายเป็นกรณีศึกษา หรือใช้ใบงาน
ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยอาจใช้คลิปวิดีโอสั้นที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่
สอนมาเป็นตัวอย่างหรือนาเข้าสู่บทเรียน เพิ่มโอกาสในการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น การศึกษาดูงาน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
จัดการเรียนการสอน
การกาหนดผู้สอน
(องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการ
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีเกณฑ์การกาหนดตัวผู้สอน ดังนี้
สอน การประเมินผู้เรียน)
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรจะพิจารณาผู้สอนตามความถนัด ความ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของแต่ละคนให้เหมาะสมกับรายวิชาในแผนการ
เรียนในแต่ละภาคการศึกษา และจัดสรรให้อาจารย์แต่ละท่านมีการงานที่
ใกล้เคียงกัน โดยกาหนดให้อาจารย์แต่ละท่านสอนไม่เกิน 4 รายวิชาและ
พยายามจัดสรรไม่ให้อาจารย์สอนนักศึกษากลุ่มเดียวกันซ้าเกิน 2 วิชา
2. กรณีมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ หลักสูตรฯ
จัดให้อาจารย์เข้าสังเกตการสอน เพื่อเรียนรู้เทคนิควิธีการสอน และนามา
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
3. เมื่อกาหนดอาจารย์ผู้สอนแล้วเสนอต่อหัวหน้าสาขาชา ฝ่ายวิชาการ
พิจารณาตามลาดับอีกครั้ง ก่อนดาเนินงานในขั้นตอนต่อไปนี้
4. กรณีอาจารย์ใหม่ หลักสูตรฯ กาหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องสอน
ร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เพื่อสังเกตและ
เรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน
การกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
1. หลักสูตรฯ กาหนดให้อาจารย์ผู้สอน จัดทามคอ. 3 /มคอ.4 ของแต่
ละรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนโดยมีการ
ดาเนินงานแล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา
2. หลักสูตรฯ กากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ผลการจัดทา มคอ.5 และ มคอ.
6 หลังปิดภาคการศึกษาไม่เกิน 30 วัน
3. กาหนดให้มีการติดตามผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษา ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยฯ ผลการประเมินต้องไม่ต่ากว่า 3.51
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การจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
หลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในชั้นปีที่ 5 เป็นเวลา
1 ปี หลักสูตรฯ มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
หลักสูตรฯ จัดทารายชื่อสถานศึกษาที่ตรงตามข้อกาหนดในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา ประสานงาน
กับโรงเรียน เพื่อขอทราบจานวนการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดาเนินการจัดทาเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งโรงเรียนทราบ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์นิเทศติดตาม
ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาแต่ละรายอย่างน้อย 3 ครั้ง ต่อ 1 ภาคการศึกษา เมื่อนักศึกษากลับ
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้องนาเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ทั้งนี้นักศึกษาที่จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ ต้องศึกษารายวิชาครบทุกรายวิชาก่อนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่น
อาจารย์ในหลักสูตรได้ทางานวิจัยและได้นาผลจากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ดังนี้
รายวิชา(รหัสวิชา/ชื่อวิชา)

การบูรณาการกับพันธกิจ

วิธีการการบูรณาการ/วิธีวัดความสาเร็จ
ของการบูรณาการ
06036003 คหกรรมศาสตร์กับการ บูรณาการกับงานวิจัย“การพัฒนา
โดยให้นักศึกษาผลิตสื่อการเรียนการสอน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยเหลือใช้เชิง และดอกไม้ประดิษฐ์เครื่องตกแต่งบ้านจาก
อุตสาหกรรม”
เปลือกหอยเหลือใช้ วัดความสาเร็จได้จาก
ชิ้นงานทีส่ าเร็จสามารถใช้งานได้จริง
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ตัวบ่งชี้
การประเมินผู้เรียน
(องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร
การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3

ผลการดาเนินงาน
อธิบายผลการดาเนินงาน

 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อาจารย์ประจาหลักสูตรจะมาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาดู มคอ. 2, มคอ. 3,
มคอ. 4 มคอ. 5 และ มคอ. 6 ให้สอดคล้องกันให้นักศึกษาได้มีความรู้และ
ประสบการณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะประเมินผู้เรียน
โดยการทดสอบที่เป็นอัตนัยและปรนัยที่เป็นข้อสอบทฤษฎี และการสอบปฏิบัติ
และการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษา หลังจากสอบปลาย
ภาคเรียน
 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. ทุกภาคการศึกษา อาจารย์ประจาหลักสูตรจะสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา
2. การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร
ได้มีการติดตามให้ผู้สอนจัดทา มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตร
จัดทา มคอ.7 ให้เสร็จตามกาหนดเวลา
อาจารย์ประจาหลักสูตรจะมีการประชุมเกี่ยวกับผลการเรียนของนักศึกษาแต่
ละรายวิชาทุกครั้งที่จบภาคเรียน โดยพิจารณาตาม มคอ.3 และ มคอ.5 ส่วนอาจารย์
ที่ปรึกษาต้องทราบผลการเรียนของนักศึกษาที่ตนเองเป็นที่ปรึกษา เพื่อใช้ในการวาง
แผนการเรียนร่วมกับนักศึกษาใน การลงทะเบียนในภาคเรียนถัดไป
 การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5,
มคอ.6 และ มคอ.7)
1. ผู้สอนต้องกากับให้ผู้เรียนประเมินผลการสอนของตนเอง
2. ผู้สอนต้องประเมินผลการเรียนการสอนของตนเอง
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร วิเคราะห์ผลการประเมินผู้สอน หากมีผู้สอนรายใด
ได้รับผลการประเมินที่ต่ากว่า 3.51 จะมีการแจ้งเตือนและจัดให้อาจารย์ปรับปรุงการ
เรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป
ในภาคเรียนที่ 1/2557 และ 2/2557 ผลการประเมินพบว่า ไม่มีอาจารย์ท่าน
ใดได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 3.51
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดทา มคอ. 7 วิเคราะห์ Lerning outcomes
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ของผู้เรียนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาหรับผลลัพธ์ที่ยังไม่เห็นเด่นชัดใน
ตัวผู้เรียน เพื่อความสอดคล้องและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557

หน้า47

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลการดาเนินงานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน )
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

KPI ที่ต้องดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2557
(มาจาก มคอ.2)
ร้อยละ 80

ละ 6 ครั้ง เพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการ
ดาเนินงานของหลักสูตรโดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวน 5 คน ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาค
การศึกษาที่ 2 มีการดาเนินการ ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558
ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
โดยอาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน
คิดเป็นร้อยละ 100

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
มีรายละเอียด
แบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ของหลักสูตรฯ
กรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิแห่ งชาติ และผ่านการเห็นชอบ
หรื อ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/
จาก สกอ.
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับเกณฑ์
ผลการดาเนินงานและเอกสารอ้างอิง/
หลักฐาน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ เกณฑ์
หลักสูตรได้มีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรปี
√

ร้อยละ 100
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√
รายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร (มคอ.2)หลัก สู ต รศึ ก ษา
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย (5ปี )
(หลัก สูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ได้ผ่านการเห็ นชอบ
จาก สกอ. โดยมีหนังสือแจ้ งการให้ ความเห็นชอบ
หลักสูตรจาก สกอ. และมีเล่มหลักสูตรที่ มีหนังสือ
ประทับตราเลขที่ ศธ.0506 (2) /844 รับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตรนี้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
หลั ก สู ต รมี ก ารให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนจั ด ท า มคอ.3
กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาได้มีการจัดทา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ มคอ.4 สาหรับ
รายวิ ช าที่ ป รากฏอยู่ ใ นหลั ก สู ต รTQF โดยในปี
การศึกษา 2557 หลักสูตร มีการดาเนินงานดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1 มีรายวิชาที่เปิดสอน
ทั้งสิ้น 13 รายวิชา และรายวิชานอกคณะ 6 รายวิชา
- ภาคการศึกษาที่ 2 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น
16 รายวิชาและรายวิชานอกคณะ 10 รายวิชา
ซึ่งทุกรายวิชาในคณะมีการส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาค
การศึกษาครบถ้วนทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100

√
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4) ต่อ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

KPI ที่ต้องดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2557
(มาจาก มคอ.2)

ผลการดาเนินงานและเอกสารอ้างอิง/
หลักฐาน

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ เกณฑ์

4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา

ร้อยละ 100

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน ทาง
หลักสูตรได้มีการกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชาตามแบบ
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ครบทุกรายวิชาทีจ่ ัดการเรียน
การสอน ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
1และภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 100

√

5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

ภายใน 60 วัน

ทางหลั ก สู ต รจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การ
เรียบร้อ ยแล้ว หลังจากสิ้นสุดปีก ารศึก ษา ภายใน 60
วัน

√

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนด
รายวิชาที่เปิดสอน
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา

หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
การเรี ย นรู้ โ ดยในภาคการศึ ก ษา 2557 ในภาค
การศึก ษาที่ 1 มีก ารทวนสอบรายวิช า จ านวน 4
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25
ในภาคการศึกษาที่ 2 มีการทวนสอบรายวิชา จานวน 4
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25

√

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว

มี

มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.5 และนาไปปรับปรุง มคอ 3
ของปีต่อไป

√

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ การ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน

มี

ในปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
รับ อาจารย์ใหม่ 1ท่า นและได้รับ การปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอนตามข้อกาหนด

√

9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คนทุกคนได้รับการ
และคิดเป็นร้อยละ 100 พัฒนาทางวิชาการและ /หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ
ของจานวนอาจารย์ประจา หนึง่ ครั้ง
หลักสูตร
อ้างอิงใน องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
(ตัวบ่งชี้ที่ 4.1: การบริหารและการพัฒนาอาจารย์)

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557

√
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สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4) ต่อ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี

KPI ที่ต้องดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2557
(มาจาก มคอ.2)
-

ผลการดาเนินงานและเอกสารอ้างอิง/
หลักฐาน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไม่มีบุคคลสาย
สนับสนุน

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ เกณฑ์
-

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ไม่
น้อยกว่า 3.5
ในทุก ๆ ด้าน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ใช้หลักสูตรเป็นปีที่ 2
ของรอบระยะเวลา

-

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ไม่
น้อยกว่า 3.5

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ยังไม่มีผู้สาเร็จ
การศึกษา แต่หลักสูตรฯ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548) มี
ผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตใหม่มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18

√

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้

10

จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่าน
เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1 -5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1 -5

5
100

จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน

10

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา

รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

060600008
ศิลปะการดาเนินชีวิต
(Arts of Living)

2/2557

063525202
บุคลิกภาพสาหรับครู
ปฐมวัย
(Personality of
Young Children
Teachers)
06321201การ
ประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย
(Evaluation of
Young Children
Development)
06323102 สภาวะ
แวดล้อมของการ
พัฒนามนุษย์
(Ecology for
Human
Development)

2/2557

ความผิดปกติ
ผู้เรียนได้เกรด A
จานวน 36 คน
จากจานวน
นักศึกษา ทั้งหมด
40 คน
ผลการประเมิน
โดยนักศึกษามี
คะแนน 5.00

ดูจากมคอ. 5

2/2557

ผู้เรียนได้เกรด A
จานวน 5 คนจาก
จานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 40 คน

ดูจากมคอ. 5

2/2557

ผู้เรียนได้เกรด A
จานวน 35 คน
จากจานวน
นักศึกษา ทั้งหมด
40 คน

ดูจากมคอ. 5

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
-

การตรวจสอบ

ภาคการศึกษา
-

ดูจากมคอ. 5

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข

เนื้อหาการเรียน
การสอนและสื่อ
การเรียนการ
สอนยังไม่
เหมาะสม
นักศึกษา ขาด
ความเข้าใจใน
การประเมินที่
ถูกต้อง

ปรับสื่อการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นักศึกษาไม่
เข้าใจเนื้อหา
ซึ่งค่อนข้างยาก
และขาด
ประสบการณ์
ตรง
เนื้อหาการเรียน
การสอนใน
ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติยังไม่
เหมาะสม

จัดหาโรงเรียนทีม่ ีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจเนื้อหาและมีโอกาสศึกษา
ค้นคว้าจากข้อมูลจริง ซึ่งทาให้
นักศึกษามีความเข่าใจมากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา ควรชี้แจงให้
นักศึกษามีความเข้าใจในการ
ประเมินผูส้ อนตามความเป็นจริง
ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

ให้นักศึกษา ศึกษาสภาพแวดล้อม
ในชุมชนที่มีผลต่อมนุษย์ เพื่อให้
นักศึกษาเกิดความเข้าใจถึงสภาพ
ความเป็นจริงมากขึ้น

กรณีไม่ได้เปิดสอนนามาตารางสอนในภาคนัน้ ๆ

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน
-

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557
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รายวิชาทีส่ อนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
-

ภาคการศึกษา
-

กรณีสอนเนื้อหาไม่ครบ
นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา

หัวข้อที่ขาด
-

สาเหตุที่ไม่ได้สอน
-

วิธีแก้ไข
-

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัสชื่อวิชา
(เฉพาะวิชาชีพ)
06322201
การเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย
(Play for Young Children)
06324201การพัฒนาภาษาและ
การรู-้ หนังสือ
(Language and Literacy)
063525202
บุคลิกภาพสาหรับครูปฐมวัย
(Personality of Young
Children Teachers)
060600008
ศิลปะการดาเนินชีวิต
(Arts of Living)
06321201การประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
(Evaluation of Young
Children Development)
06322202ดนตรีและกิจกรรม
เคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย
(Music and Movement

นามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
ภาคการศึกษา
ชั้นปีที่ 2
1/2557

มี
(คะแนนเฉลี่ย)
4.613

ไม่มี

แผนการปรับปรุง
จัดหาตัวอย่าง วิธีการจัดกิจกรรมการเล่น
เพิ่มขึ้น

ชั้นปีที่ 2
1/2557

4.457

ควรปรับเนื้อหาให้กระชับมากขึ้นเพราะเนื้อหา
มากเกินไปไม่เหมาะสมกับเวลา

ชั้นปีที่ 2
1/2557

4.409

ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ชั้นปีที่ 2
2/2557

4.429

ปรับสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

ชั้นปีที่ 2
2/2557

4.484

ให้เด็กได้ค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความทันสมัย คิด
แบบประเมินพัฒนาการที่เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย

ชั้นปีที่ 2
2/2557

4.582

ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนโดยเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกร้องเพลงและจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย

ชั้นปีที่ 2
2/2557

4.500

ควรปรับเนื้อหาให้กระชับมากขึ้นเพราะเนื้อหา
มากเกินไปไม่เหมาะสมกับเวลา

Activities for Young Children)

06323001การจัดสิ่งแวดล้อม
สาหรับเด็กปฐมวัย

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557
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(Environmental Provision for
Young Children)

06325201ภาษาอังกฤษสาหรับ
ครูปฐมวัย

ชั้นปีที่ 2
2/2557

4.441

จัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกปฏิบัตเิ กี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษและนาไปปฏิบัติกับเด็กปฐมวัย

ชั้นปีที่ 2
2/2557

4.632

จัดหาโรงเรียนทีผ่ ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษา เนื้อหาให้นักศึกษา ได้มีโอกาส
ศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลจริง

ชั้นปีท1ี่
1/2557
ชั้นปีท1ี่
1/2557

4.630

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น

(English for Teachers to
Young Children)

06325203การประกันคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย
(Quality Assurance in Early
Childhood Education)

06321101 พัฒนาการเด็ก
(Child Development)

06322101 ศิลปะสาหรับเด็ก
ปฐมวัย (Art for young

4.580

Children)

06323101 สุขภาพและความ
ปลอดภัยของเด็ก (Health and
Safety for Children)

06322102 ความคิดสร้างสรรค์
สาหรับเด็กปฐมวัย(Activities for

การปรับการลงฝึกปฏิบัติกิจกรรมให้สอดรับกับ
การเรียนของเด็กนักเรียนและนักศึกษา

ชั้นปีท1ี่
1/2557
ชั้นปีท1ี่
2/2557

4.558
4.697

จัดกิจกรรมที่มีการฝึกปฏิบัติและผ่าน
กระบวนการคิดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ชั้นปีท1ี่
2/2557

4.410

มีการปรับการลงฝึกปฏิบตั ิกิจกรรมให้สอดรับ
กับการเรียนของเด็กนักเรียนและนักศึกษา

ชั้นปีท1ี่
2/2557

5.000

ชั้นปีท1ี่
2/2557

4.530

ให้นักศึกษา ศึกษาสภาพแวดล้อมในชุมชนที่มี
ผลต่อมนุษย์ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
ถึงสภาพความเป็นจริงมากขึ้น
จัดหาตัวอย่าง กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายมากยิ่งขึ้น

Young Children)

06322103 กิจกรรมสาหรับเด็ก
ปฐมวัย (Activities for Young
Children)
06323102 สภาวะแวดล้อมของ
การพัฒนามนุษย์(Ecology for
Human Development)

06324101 การจัดการการ
เรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย
Learning Management For

Young Children

รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพการสอนผ่านทางระบบของ สวท. มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีทุก
วิชา
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
จานวนรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน เท่ากับ 5.00
1 รายวิชา
จานวนรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน มากกว่าหรือเท่ากับ 4.50 9 รายวิชา
จานวนรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน มากกว่าหรือเท่ากับ 4.40 6 รายวิชา
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับ
จากแหล่งต่างๆ
นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม มีกริยามารยาทตามแบบวัฒนธรรม
ไทย แต่ยังต้องส่งเสริมด้านความมีวินัย ความ
ตรงต่อเวลา ความรับผิดขอบและการมีจิต
สาธารณะให้เพิม่ มากขึ้น
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ตรงตามสภาพความเป็นจริงมาก
ขึ้น และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า/
หรือปฏิบัติงานในสถานประกอบการให้มากขึ้น
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นาความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดทฤษฎีในวิชาชีพ ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลได้ดีแต่ยังคงมีบางส่วนที่ขาดความ
รับผิดชอบในการทางานกลุ่ม

นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสาร ในการสืบค้น และนาเสนอข้อมูลได้

แนวทางแก้ไขปรับปรุง
คณาจารย์ร่วมกันวางแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในทิศทางเดียวกัน
เช่น กาหนดเวลาเข้าเรียน ส่งงานให้ชัดเจน สอดแทรก
จริยธรรมทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตสาธารณะ
คณาจารย์ร่วมกันวางแผนในการศึกษาดูงาน อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง และผูส้ อนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ/หรือทาโครงการในรายวิชาต่างๆ ให้มากขึ้น อาจ
บูรณาการร่วมกันในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าและมอบหมายงานในการคิดวิเคราะห์
ผู้สอนควรมอบหมายงานกลุ่มให้กบั นักศึกษา โดยจัดจานวน
สมาชิกในกลุ่มให้เหมาะสมกับงานที่มอบหมาย

ผู้สอนในแต่ละรายวิชาควรให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มมากขึ้น และออกแบบการจัดกิกรรม การนาเสนอในเชิง
สถิติให้กับผูเ้ รียน

ควรมีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้สอนควรออกแบบการสอนแต่ละวิชา โดยเน้นการจัดการ
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
เรียนรู้ให้นักศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (อาจารย์ใหม่ หมายถึง อาจารย์ใหม่ทุกคน)
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร  มี
 ไม่มี
จานวนอาจารย์ใหม่ 1 คน จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ …………-……….………คน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
อาจารย์ทุกท่านได้รับการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 ดังแสดงรายการกิจกรรมที่ทาร่วมในหลักฐานการ
เข้าร่วมกิจกรรม
จากการเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรฯ ได้สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับในภาพรวมดังนี้
ช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ให้เพิ่มมากขึ้นและนาไปประยุกต์ใช้ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การจัดการเรียนการสอน ทาให้เกิดความร่วมมือในการทางานให้บรรลุเป้าหมาย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
อันจะนามาซึ่งการปรับปรุงกระบวนทัศน์และกระบวนการทางาน ตลอดได้แหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า และการเพิ่ม
เครือข่ายทางการศึกษา
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
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การบริหารหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเป็น
ผู้บริหารหลักสูตรจัดผู้สอนที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับรายวิชาและจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอน โดยการวางแผนและกาหนดกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ แลกเปลี่ยนความรู้และให้
ข้อเสนอแนะร่วมกัน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องโดยมีการ
ดาเนินการดังนี้
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยทาการสารวจสถานศึกษาที่มีการจัดการการศึกษาปฐมวัย ทั้งที่เป็นเครือข่าย
และสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดทาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลาดแรงงานและ
มาตรฐานวิชาชีพมีการดาเนินการโดยกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน จัดให้มีการ
เรียนทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ และจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย นักศึกษามีโอกาสศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ
ด้วยตนเองสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นาทางวิชาการสนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาดูงานในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างสม่าเสมอมีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยทุก 5 ปี จัดทาข้อมูลสาหรับการตรวจประเมิน
เช่น ข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ งบประมาณ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการจัดให้มีการประเมินความพึง
พอใจหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและจากการดาเนินงานการบริหารหลักสูตรในปี
การศึกษา 2556 ปัญหาในการบริหารหลักสูตรคือ การจัดนักศึกษาฝึกปฏิบัติการในโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลเกิดผล
ทาให้นักศึกษาต้องลงปฏิบัติการเป็นกลุ่มใหญ่ ทาให้จานวนครั้งในการฝึกปฏิบัติแบบรายบุคคลน้อยลง ดังนั้นในปีการศึกษา
2557 จึงมีการแก้ปัญหาโดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติการในแต่ละกลุ่มให้มีจานวนลดลง เพื่อฝึกปฏิบัติรายบุคคล
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นและในปีการศึกษา 2557 มีปัญหาในการบริหารหลักสูตรดังนี้
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิ์ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
ผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
อนาคต
- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็น
- ทาให้นักศึกษาเกิดผลกระทบใน
-แจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ทาตารางปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ใน
การเรียนการสอนมีการปฏิบัติการ
โรงเรียนสาธิตอนุบาลฯ มีการใช้
ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดความทับซ้อนกัน
พร้อมกัน
งานตลอดเวลา
-เสนอรายชื่อหนังสือ เอกสาร ตารา
วารสาร งานวิจัย ให้แผนกห้องสมุด
- ตารา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
- ทาให้นักศึกษา ค้นคว้า ไม่
วิชาชีพ ควรมีความหลากหลาย
สะดวกรวดเร็ว
จัดซื้อเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ระบบการดาเนินของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
(องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู)้ ประจาหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

มหาวิทยาลัย/คณะกาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการด้านความพร้อม
ทางกายภาพ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ เทคโนโลยี รวมทั้งการบารุงรักษา
โดยกาหนดให้หน่วยงานกลางระดับมหาวิทยาลัย และคณะในการรับผิดชอบในการ
ให้บริการที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดาเนินงานในปี
การศึกษานี้ ได้มีการนาระบบการดาเนินมาใช้เพื่อให้มีการส่ง เสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม มีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เริ่มต้น
ต้นจากมหาวิทยาลัยได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆรับผิดชอบในกิจกรรมที่
สนั บ สนุ น สิ่ ง เรี ย นรู้ ประกอบไปด้ ว ย แผนกอาคารสถานที่ จั ด หาห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ หอพักมหาวิ ทยาลัย โรงอาหาร ห้องสมุดวิทยบริการ เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพียงพอ สานักวิทยบริการและเทคโนยีสารสนเทศรับผิดชอบใน
การจั ด หาเอกสารข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ นการการเรี ย นการสอนโดยมี ก ารจั ด สรร
งบประมาณให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงาน ให้ มี ก ารวางแผนจั ด สรรหาทรั พ ยากร จั ด
อัตรากาลังสาหรับการให้บริการโดยการวิเคราะห์จากความต้องการของผู้รับบริการ
และและหน่วยงานต่างๆทาหน้าที่จัดหาทรัพยากรต่างๆเพื่อความเหมาะสมในการ
ใช้งานซึ่งทาง มหาวิทยาลัยโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการได้มีการวิเคราะห์ความ
ต้องการของเอกสารตารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลที่จาเป็นจากอาจารย์
ประจาหลักสูตรและจัดเตรียมไว้เพื่อความสะดวกแก่นักศึกษาในทุกปี นอกจากนั้น
ยังมีการสนับสนุนสื่อสาหรับการค้นคว้าเอกสารจากแหล่งต่างๆทั้งข้อมูลภายในและ
ต่างประเทศ รวมทั้ง wifi ความเร็วสูงที่จัดเตรียมไว้สาหรับนักศึกษา นอกจากนั้น
ยังมีระบบการบารุงรักษาที่ดี มีการจัดระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในการมี
อุปกรณ์บางอย่างที่มีการปรับเปลี่ยนซ่อมบารุงและปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้เกิดความสะดวกเหมาะสมเพียงพอกับการใช้งานของนักศึกษาซึ่งนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้มีการใช้ประโยชน์จากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากที่
ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ด้วย

ในส่วนของหลักสูตรฯ นั้นได้มีการประชุมพิจารณาความจาเป็นในการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียน โดยพิจารณาตามลาดับ
ความสาคัญให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา และเสนอต่อคณะฯ เพื่อบรรจุไว้
ในแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ และในปีการศึกษา 2557 ห้องบรรยายของ
หลักสูตรฯ ได้รับการปรับปรุงตรงตามความต้องการของผู้ใช้สามารถรองรับ
รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557

หน้า58

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้เรียนได้จานวนมากขึ้น มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อ การเรียนรู้และ
หลักสูตรฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์ช่วยกันดูแล พร้อมกับปลูกฝังนักศึกษาให้
ช่วยกันดูแลและบารุงรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อการใช้งานอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภายใต้คณะฯได้มีการจัดสิง่ สนับสนุนการ
เรียนรู้ที่ให้บริการแก่หลักสูตร โดยมีห้องเรียนบรรยาย และห้องปฏิบัติการและ
โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล สาหรับให้นักศึกษาลงฝึกปฏิบตั ิ จัดกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรม และฝึกปฏิบตั ิการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง
รู้จกแก้ปัญหา ตลอดจนฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ และมีการสารวจความต้องการ
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ มีการดาเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการเรียน
การสอน มีห้องสมุดของคณะฯ ที่มีเอกสาร ตารา ซึ่งทางคณะฯ โดยเจ้าหน้าที่
ห้องสมุดได้มีการสอบถามความต้องการของเอกสารตาราที่จาเป็นจากอาจารย์
ประจาหลักสูตรและจัดเตรียมไว้เพื่อความสะดวกแก่นักศึกษาในทุกปี ห้อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องคอมพิวเตอร์) สาหรับการค้นคว้าเอกสารจากแหล่ง
ต่าง ๆ ทั้งข้อมูลภายในและต่างประเทศ รวมทั้ง wifi ความเร็วสูงที่จัดเตรียมไว้
สาหรับนักศึกษา

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อให้กระบวนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยฯ จึงมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า ความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
อาจารย์ มีค่าเฉลี่ย 3.39
นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า
ปีการศึกษา 2557 ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อ ด้านอาคาร
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82
นักศึกษาชั้นปีที่1 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า สภาพห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า สภาพห้องเรียน/
รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557
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คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการมีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71
จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าอาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนการสอน และการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ต่อไป และหลักสูตรฯ จะนาผลการประเมินมาเป็นแนวทาง ในการดูแลรักษา
บารุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาต่อไป

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557

หน้า60
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
คุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557
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สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การนาไปดาเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

จากการใช้หลักสูตรที่ผ่านมาหลักสูตร จากการใช้หลักสูตรที่ผ่านมาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปเพิ่ม
เห็นควรมีการสร้างโอกาสให้นักศึกษา เห็นควรมีการสร้างโอกาสให้นักศึกษา จานวนชัว่ โมงปฏิบัติ โดยมีอัตราส่วน
ฝึกทักษะทักษะปฏิบัติการให้มากขึ้น ฝึกทักษะทักษะปฏิบัติการให้มากขึ้น ทฤษฎีต่อปฏิบัติเป็น 30 : 70
สรุปการประเมินหลักสูตร

เนื่องจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 56) เริ่มใช้หลักสูตรเมื่อปี
การศึกษา 2556 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 2 ปี จึงยังไม่มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
รุ่นแรก ปี 2560 หลักสูตรมีแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม ผลของ
การประเมินจะนามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
ในการพัฒนาหลักสูตรเมื่อครบรอบระยะเวลา หลักสูตรจะดาเนินการปรับโครงสร้างหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้อง
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพฯ และปรับปรุงรายวิชาชีพให้มีความสอดคล้อง และทันกับการเปลี่ยนแปลง
แนวการจัดการศึกษาใหม่
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………………………………………

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน………………………………………………………………………
รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557
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หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการ
เพื่อพัฒนาหลักสูตร

รายงานการประเมิน หลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2557
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ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ
แผนดาเนินการ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการได้สาเร็จ

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปี 2558
แผนดาเนินการ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเตรียม
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
และจัดทาร่าง
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
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สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฏฐ์ศรี ตังครโยธิน
ดร.บุญประคอง
ไม้เขียว
ดร.กิตติมา
บุญยศ
อาจารย์วราภรณ์
ตรีมงคล
อาจารย์พัฒน์นรี
จันทราภิรมย์

ประธานหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฏฐ์ศรี

ลายเซ็น
15
15
15
15
15

วันที่รายงาน
กรกฎาคม 2558
กรกฎาคม 2558
กรกฎาคม 2558
กรกฎาคม 2558
กรกฎาคม 2558

ตังครโยธิน

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 15 กรกฎาคม 2558
เห็นชอบโดย : อาจารย์อรพินท์ สุขยศ

(หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์)

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 15 กรกฎาคม 2558
เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์
(รองคณบดีคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 15 กรกฎาคม 2558
เห็นชอบโดย : นางสาวจีรวัฒน์ เหรียญอารีย์

(คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 15 กรกฎาคม 2558

เอกสารประกอบรายงาน
1. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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