รายงานการประชุม
กรรมการประจาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ครั้งที่ 1/2564
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ผ่านระบบวีดีโอออนไลน์ Google Hangouts Meet
**********************************
ผู้มาประชุม
1. ผศ.ขวัญหทัย
2. นางกมลนันท์
3. นางสุพัชชา
4. นางวาจิศา
5. นายสุพร
6. นางสาวเสาวคนธ์
7. นางสาวดวงกมล
8. นางอารีรัตน์
9. ผศ.ชยณัฐ
10. นายเกริกวุฒิ
11. นางสาวน้าฝน
12 นางสาวเนตรลดา

ใจเปี่ยม
ชีวรัตนาโชติ
คงเมือง
จันทรักษ์
ฤทธิภักดี
ชูบัว
กรรมแต่ง
ชูพันธ์
บัวทองเกื้อ
กันเที่ยง
จันทร์นวล
ละอองทอง

ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
หัวหน้าสาขาวิศวกรรม
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป
กรรมการจากคณาจารย์
กรรมการจากคณาจารย์
กรรมการจากคณาจารย์
กรรมการจากคณาจารย์
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสุภาพ
2. นายชนธัญ
3. นางสาวพัจนภา
4. นายวรินทร์

นาควานิช
แก้วแก้มเพ็ชร
วงศ์วรชาติ
ทองใหญ่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้ร่วมประชุมชี้แจง
1. นางสาวภริศฑ์ชาก์
2. นางสาวมัติยาภรณ์
3. นายอภิรัญธ์
4. นายสันติ
5. ผศ.ปริญญา
6. ผศ.อาคม
7. นายไพโรจน์

ชดช้อย
ศรีใส
จันทร์ทอง
การีสันต์
สุนทรวงศ์
ลักษณะสกุล
แสงอาไพ

หัวหน้าแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา
เจ้าหน้าที่แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อคณะกรรมการประจาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมาครบองค์ประชุม
ประธานคณะกรรมการ (ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม) ได้เปิดการประชุมกรรมการประจาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 โดยดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2563 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
ผ่านระบบวีดีโอออนไลน์ Google Hangouts Meet
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ
รับรองรายงานการประชุมกรรมการ
ประจาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2563 โดยมีการแก้ไขดังนี้
5.2 พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เดิม
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ อนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 จานวน 2 ราย
แก้ไขเป็น มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ อนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2563 จานวน 2 ราย
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจาปีการศึกษา
2562
ตามที่ วิทยาลั ยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการจัดการ ได้ดาเนินการตรวจประเมินคุ ณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึ กษาของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) และตั ว ชี้ วั ดตามแผนยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยวิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16 – 24 กรกฏาคม 2563 และระดับคณะ ประจาปีการศึกษา
2562 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นั้น
ทั้งนี้ แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึง ได้เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียด
ดังนี้
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562

องค์ประกอบที่ 1
การกากับ
มาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2
บัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.

หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิชาการบัญชี

หลักสูตรวิชาการโรงแรมฯ

ตัวชี้วัด

หลักสูตรวิชาการจัดการ

องค์ประกอบใน
การประกัน
คุณภาพหลักสูตร

หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศฯ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562
รอบ 12 เดือน (1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (คะแนน)

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตร การ
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
เรียนการสอน
การประเมิน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผูเ้ รียน
ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

4.45

4.40

4.43

4.36

4.47

4.37

5.00

5.00

4.69

4.82

4.50

5.00

3.00
3.00
3.00
3.33
3.00
3.00
4.00

3.00
3.00
2.00
3.00
2.89
3.00
3.00
3.00

3.00
4.00
3.00
3.00
0.00
3.00
4.00
3.00

3.00
4.00
2.00
3.00
4.44
3.00
4.00
4.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.44
3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.89
4.00
3.00
3.00

3.00
5.00

3.00
5.00

3.00
5.00

4.00
4.00

3.00
4.00

3.00
4.00

องค์ประกอบที่ 6 ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
คะแนนรวม

3.00

3.00

4.00

4.00

3.00

3.00

3.57

3.33 3.39 3.74 3.34 3.48

คะแนนเฉลี่ยทุกหลักสูตร

หน้า 3 จาก 26

3.48

หมายเหตุ : หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 (ไม่มีการรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562)

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2562
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (หมวดที่ 1)
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางแก้ไข
-

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต(หมวด 3)
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1. บัณฑิตมีงานทา 100% และนาความรู้ที่เรียนไป 1. ควรมีกระบวนการส่งเสริมให้บัณฑิตได้มีงานทา
ใช้ในการประกอบอาชีพได้
100% และทางานตรงสาขาอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางแก้ไข
-

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา(หมวด 3)
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. การรับนักศึกษา
2. การเตรียมความพร้อมนักศึกษา
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

แนวทางเสริม
แนวทางแก้ไข
1. ควรวางระบบกลไกในการรับนักศึกษา ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของแผนรับ
2. ควรนาข้อมูลจากการวิเคราะห์การคงอยู่
ของนักศึกษา มาปรับแผนการการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาคงอยู่
ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
3. ควรกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายชั้นปี และวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้อง
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์(หมวด 2)
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีทักษะในการวิจัย 1. ควรมีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
การประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับที่สูงขึ้น เช่น
วารสารวิชาการ เพื่อเป็นเอกสารในการ
ประกอบการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ได้ในอนาคต
จุดที่ควรพัฒนา
1. แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล
2. การประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์
ต่อการบริหารหลักสูตร

แนวทางแก้ไข
1. ควรมีแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (IDP)
ด้านการอบรมพัฒนาตนเอง การขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา
และมีการกากับติดตามแผนอย่างต่อเนื่อง
2. ควรทบทวนประเด็นการประเมินผล
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร
จากตัวบ่งชี้ 4.1 เช่น การรับและการแต่งตั้ง
ระบบบริหารและการพัฒนาอาจารย์

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน(หมวด 4)
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
1. จานวนวิชาและภาระงานสอนของอาจารย์
เฉลี่ย 5 วิชาต่อท่าน
2. เครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน

แนวทางแก้ไข
1. ควรมีการวางแผนการวางระบบผู้สอน
การรับผิดชอบภาระงานการเรียนการสอน ควบคู่
กับแผนการรับอาจารย์ และพัฒนาอาจารย์
2. ควรทบทวนเครื่องมือในการประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับที่กาหนดไว้
ใน มคอ.2
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้(หมวด 5)
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความเพียงพอ
1. ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้มี
ความเหมาะสม ความทันสมัยสอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ เพื่อรองรับนักศึกษา
ในหลักสูตร และนักศึกษาสาขาอื่นที่มาเรียนกับ
อาจารย์ในหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางแก้ไข
-
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2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน (หมวด 1)
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางแก้ไข
-

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวด 3)
จุดแข็ง
1. บัณฑิตได้งานทาร้อยละ 100

แนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. การผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น

แนวทางแก้ไข
1. นาข้อมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิมาวิเคราะห์เพื่อหาประเด็น
ที่สาคัญ เพื่อนาไปใช้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้จะได้
ผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการ

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา (หมวด 3)
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การลาออกของนักศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไข

แนวทางแก้ไข
1. อาจารย์ที่ปรึกษาทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
นักศึกษาที่ลาออกเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
นาไปใช้ในการแก้ปัญหานักศึกษาลาออก
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ (หมวด 2)
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควบคุมให้มีการจัดทาผลงานวิจัยให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาและนาผลงานวิจัยไปตีพิมพ์และ
เผยแพร่อย่างน้อย 1 คน/1 เรื่อง
2. การจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ

แนวทางแก้ไข
1. นาแผนการพัฒนาอาจารย์รายบุคคลมาวิเคราะห์
เพื่อกากับ ติดตามให้มีการพัฒนาตามแผน

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (หมวด 4)
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการทบทวนภาระงานสอนของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีเวลาในการทา
ผลงานเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ

แนวทางแก้ไข
1. วิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไม่ควรเกิน 3 รายวิชาต่อ/
ภาคการศึกษา

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (หมวด 5)
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนา
1. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้

แนวทางแก้ไข
1. ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา สาหรับ
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้กับ
ผู้เรียน
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3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน (หมวด 1)
จุดแข็ง
1. หลักสูตรมีมาตรฐาน มีจานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบครบ 5 คน
2. มีผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
3. มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
4. หลักสูตรมีการพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน
การเรียนรู้

แนวทางเสริม
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีผลงาน
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีตาแหน่งทาง
วิชาการ

จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางแก้ไข
-

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวด 3)
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1. นักศึกษามีงานทาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากและบรรลุ 1. ควรมีการเพิ่มเติมพัฒนาทักษะด้านการคิด
เป้าหมายของหลักสูตร
วิเคราะห์
2. ควรมีการส่งเสริมนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะด้าน
นวัตกรรมมากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางแก้ไข
-

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา (หมวด 3)
จุดแข็ง
1. มีการพัฒนาทักษะทางด้านการปฏิบัติที่ดี
ตอบสนองผู้ประกอบการ
2. มีทักษะการเรียนรู้ในเรื่องของศตวรรษที่ 21

แนวทางเสริม
1. ควรมีการสร้างสรรค์กลยุทธ์ในการรับนักศึกษา
2. ควรมีกระบวนการเพิ่มจานวนนักศึกษา
3. ควรมีการกระบวนการรับนักศึกษา open house
อย่างต่อเนื่อง
4. นักศึกษามีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่ดี
การส่งเข้าแข่งขัน การทางานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา
1. จานวนนักศึกษายังไม่บรรลุตามเป้าหมาย
การรับนักศึกษายังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แนวทางแก้ไข
-
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ (หมวด 2)
จุดแข็ง
1. อาจารย์ได้รับทุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2. มีการเขียนขอทุนวิจัยที่เข้มแข็ง

แนวทางเสริม
1. ควรพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2 .ควรพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ
3. ควรมีการสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อ ให้เป็น
ไปตามแผน

จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางแก้ไข
-

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (หมวด 4)
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1. มีกระบวนการวางระบบการเรียนการสอนที่ดี
1. ควรมีการติดตามนักศึกษาสหกิจอย่างต่อเนื่อง
2. มีรายวิชาการสหกิจทางด้านการโรงแรมฯ
เนื่องจากส่งผลต่อภาวการณ์มีงานทาของนักศึกษา
หลังสาเร็จการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางแก้ไข
-

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (หมวด 5)
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริม
1. ทางหลักสูตรควรติดตามและชี้แจงผู้บริหารเพื่อให้
ได้ชุดครุภัณฑ์ที่ได้ตามความต้องการในการเรียน
การสอน จะส่งผลต่อการออกไปทางานและ
สหกิจศึกษาของนักศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางแก้ไข
-
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4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน (หมวด 1)
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางเสริม
แนวทางแก้ไข
-

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวด 3)
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรนาผลจากการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต
มาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน
2. ควรนาข้อมูลจากการติดตามการมีงานทา
ของบัณฑิตมาวิเคราะห์เพิ่มเติมในด้านอาชีพ
เพื่อนาไปพัฒนาหลักสูตรในการสร้างอัตลักษณ์
ที่ชัดเจน
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา (หมวด 3)
จุดแข็ง
-

แนวทางแก้ไข
-

แนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรปรับปรุงแนวทางในการรับนักศึกษาให้ได้
ตามแผนที่กาหนด
2. ควรนาอัตลักษณ์ของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
สร้างจุดแข็งในการรับนักศึกษาให้มากขึ้น
3. ควรวิเคราะห์ตัวชี้วัดเชิงปริมาณเพื่อนามา
พัฒนา
ปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ตามเป้าหมาย
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แนวทางแก้ไข
-

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ (หมวด 2)
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองตามแผน
พัฒนาอาจารย์รายบุคคลและหลักสูตร
เป็นผู้ติดตาม ประเมินผลให้ได้ตามเป้าหมาย
เช่น การเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
2. ควรส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับให้มากขึ้น
3. ควรประเมินความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ให้ครอบคลุมทุกด้าน

แนวทางแก้ไข
-

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (หมวด 4)
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการจัดการเรียนการสอนให้สะท้อน
ผลการเรียนรู้รายชั้นปีของนักศึกษาเพิ่มเติม

แนวทางแก้ไข
-

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (หมวด 5)
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น
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แนวทางเสริม
แนวทางแก้ไข
-

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน (หมวด 1)
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรวางแผนกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
ให้อาจารย์มีการขอตาแหน่งทางวิชาการในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานในวารสารทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติเฉพาะทางให้มากขึ้น

แนวทางแก้ไข
-

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวด 3)
จุดแข็ง
1. บัณฑิตมีเปอร์เซ็นต์การได้งานทาภายใน 1 ปี สูง

แนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรวิเคราะห์สาเหตุของการได้งานที่ไม่ตรงสาขา
เพื่อปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
ต่อไป
2. ควรนาผลประเมินจากแบบสอบถามข้อที่มี
คะแนนน้อยมาวิเคราะห์ เพื่อกาหนดแนวทาง
ในการปรับปรุง พัฒนาและการจัดการบริหาร
หลักสูตร
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา (หมวด 3)
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรกาหนดแนวทางเพื่อหาสาเหตุและแก้ไข
ปัญหานักศึกษาลาออกระหว่างทาง
2. หาแนวทางกากับ ติดตามและดูแลนักศึกษา
ตกค้าง เพื่อให้สาเร็จการศึกษาตามแผน
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แนวทางแก้ไข
-

แนวทางเสริม
แนวทางแก้ไข
-

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ (หมวด 2)
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการกากับติดตามให้อาจารย์พัฒนาตนเอง
ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้

แนวทางแก้ไข
-

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (หมวด 4)
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
1. การนาผลการประเมินการสอนจากผู้เรียนมาใช้
พิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอนของแต่ละ
วิชาในหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (หมวด 5)
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีอุปกรณ์การทดลองที่ทันสมัย เพียงพอ
เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 1/ 2
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แนวทางแก้ไข
-

แนวทางเสริม
แนวทางแก้ไข
-

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน (หมวด 1)
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริม
1. ควรกากับติดตาม ให้ได้ผลการดาเนินงานดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ในด้านคุณวุฒิ และตาแหน่งทาง
วิชาที่สูงขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรส่งเสริมให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ

แนวทางแก้ไข
-

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวด 3)
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรส่งเสริมให้บัณฑิตมีงานทาในหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและระดับประเทศมากขึ้น

แนวทางแก้ไข
-

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา (หมวด 3)
จุดแข็ง
1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เพียงพอ

แนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการกากับติดตาม ให้นักศึกษาสาเร็จ
การศึกษาเป็นไปตามแผน ลดอัตราการออก
กลางคัน
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ (หมวด 2)
จุดแข็ง
-

แนวทางแก้ไข
-

แนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มีงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง รวมทั้ง
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
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แนวทางแก้ไข
-

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (หมวด 4)
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
1. สอดแทรกเทคโนโลยีและโปรแกรมที่จาเป็น
สาหรับวิชาชีพในรายวิชาเพิ่มขึ้น
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (หมวด 5)
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีสิ่งสนับสนุนที่เพียงพอในการทดลอง
ครบถ้วนทุกแลบปฏิบัติ

แนวทางแก้ไข
-

แนวทางเสริม
แนวทางแก้ไข
-
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2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2562

ห น้ า ๑๗ | 26

ห น้ า ๑๘ | 26

ห น้ า ๑๙ | 26

ห น้ า ๒๐ | 26

ห น้ า ๒๑ | 26

ห น้ า ๒๒ | 26

ห น้ า ๒๓ | 26

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจาปีการศึกษา
2562 ดังต่อไปนี้
- ควรมีการจั ดประชุมผู้ รับผิ ดชอบแต่ล ะตัว บ่งชี้ ตัว ชี้วัด เพื่อวางแผน กากับ ติดตามการ
ดาเนินการและการรายงานผลของแต่ละตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด อย่างต่อเนื่อง
- ควรมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่เดิม โดยขณะนี้วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรบูรณา
การระหว่างหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจและหลักสูตรวิชาการจัดการ
- ควรจะมีการดาเนินการกากับติดตาม การสร้างขวัญกาลังใจส่งเสริมและกระตุ้นอาจารย์ให้มี
สร้างผลงานวิชาการ หนังสือ ตารา และงานวิจัย เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการสูงขึ้น
- ดาเนินการพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการขอทุนวิจัยจากภายนอก และตีพิมพ์ผลงาน
วารสารที่อยู่ในฐานและนานาชาติ และสร้างความตระหนักให้เห็นความสาคัญของการติพิมพ์
ไม่เน้น Proceeding
- สร้ างความเข้ าใจการน าผลงานวิ จัย การบริการวิช าการ การทานุบารุ ง ศิล ปวัฒ นธรรม
ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นๆ โดยชี้ให้เห็นการนาสาระ ประเด็นอะไร
ไปบูรณาการอย่างไร
- กากับติดตามตัว บ่งชี้ของ สกอ. ที่ยังไม่บรรลุ หรือ หลักสูตรที่มีคุณภาพลดลง โดยมีการ
ติดตามเป็นระยะทุกเดือน หรือจัดการความรู้ร่วมกันระหว่างหลักสูตรที่มีผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ได้บรรลุผล
- ต้องบริหารจัดการหาแนวทางในการพัฒนาตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจาปีให้ บรรลุ
เป้าหมายในด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างผลงานวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการองค์กร จานวน 19 ตัวชี้วัด
โดยต้องพิจารณาทบทวนตัวบ่งชี้ใดที่สาคัญส่งผลต่อคุณภาพและจะพัฒนาตัวบ่งชี้ใดก่อนหลัง
และยังคงรักษาคุณภาพของตัวชี้วัดที่บรรลุผล
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ
เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดั บหลักสูต รและระดั บคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 มอบแผนกงานประกัน คุณภาพการศึกษา
วางแผนและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ
5.2 พิจ ารณารายละเอียด มคอ.2 หลักสูต รวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศ วกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....)
อ้างถึง คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 1504/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร
ปรั บปรุ ง พ.ศ. 2564) ได้ ด าเนิ นการปรั บปรุ งรายละเอี ยดของหลั กสู ตร (มคอ.2) ให้ ทั นสมั ยและสอดคล้ องกั บ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ปี ตามวิสัยทัศน์ 5 ปีที่
หนึ่ งของมหาวิ ทยาลั ย แห่ ง “นวั ตกรรม” เพื่ อการพั ฒ นาภู มิ ภ าคอย่ างมั่ ง คง โดยหลั กสู ตรวิ ช าวิ ศวกรรมไฟฟ้ า
ได้ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการภายนอก เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และมีการดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์
หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 และได้ดาเนินการปรับรายละเอียด มคอ.2
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ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ เพื่อ
พิจารณารายละเอียด มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. พิจ ารณารายละเอีย ด มคอ.2 หลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. แก้ไขในรายละเอียดหมวดที่ 1
- ข้อ 9 ชื่อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในลาดับที่ 4 นายอาคม ลักษณะสกุล สถาบันที่จบ
จาก
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตนนทบุรี)
แก้ไขเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี
2. แก้ไขในรายละเอียดหมวดที่ 2
- ข้อ 1.1 ปรัชญา
จาก
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง ที่มีการบูรณาการองค์
ความรู้ด้านระบบควบคุม และอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง มีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะในการสื่อสารและจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพทักษะการสื่อสาร และจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
แก้ไขเป็น ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีการบูรณาการองค์ความรู้
ด้านระบบควบคุม หรืออินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง เพื่อเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพทักษะการสื่อสาร และจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
- ข้อ 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต
จาก
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. 2563
แก้ไขเป็น ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
และผลลัพธ์การเรียนรู้ พ.ศ. 2563
3. แก้ไขรายละเอียดในส่วนของเนื้อหา แบบฟอร์ม การสะกดคา คาผิดคาถูก
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ
เห็ น ชอบ รายละเอี ย ด มคอ.2 หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) และมอบหมายให้หลักสูตรวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะตามคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ และจัดส่งผู้อานวยการ
วิทยาลัยฯ ดาเนินการตรวจสอบก่อนเสนอไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อดาเนินการต่อไป
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