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รายงานการประชุม 

กรรมการประจ าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ครั้งที่  1/2564  

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  
ผ่านระบบวีดีโอออนไลน์ Google Hangouts Meet  

********************************** 

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ขวัญหทัย   ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการ 
2. นางกมลนันท์  ชีวรัตนาโชติ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
3.   นางสุพัชชา   คงเมือง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
4. นางวาจิศา   จันทรักษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
5. นายสุพร   ฤทธิภักดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรม  กรรมการ 
6. นางสาวเสาวคนธ์ ชูบัว หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  กรรมการ 
7.  นางสาวดวงกมล กรรมแต่ง  หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป  กรรมการ 
8.  นางอารีรัตน์  ชูพันธ์ กรรมการจากคณาจารย์ กรรมการ 
9. ผศ.ชยณัฐ   บัวทองเกื้อ กรรมการจากคณาจารย์ กรรมการ 
10. นายเกริกวุฒิ  กันเที่ยง กรรมการจากคณาจารย์ กรรมการ 
11.  นางสาวน้ าฝน   จันทร์นวล กรรมการจากคณาจารย์ กรรมการ 
12 นางสาวเนตรลดา ละอองทอง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสุภาพ   นาควานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ  
2. นายชนธัญ   แก้วแก้มเพ็ชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 
3. นางสาวพัจนภา  วงศ์วรชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 
4. นายวรินทร์   ทองใหญ่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ 

ผู้ร่วมประชุมชี้แจง 
1.   นางสาวภริศฑ์ชาก์   ชดช้อย หัวหน้าแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา    
2.  นางสาวมัติยาภรณ์   ศรีใส เจ้าหน้าที่แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. นายอภิรัญธ์ จันทร์ทอง   หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
4. นายสันติ  การีสันต์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
5. ผศ.ปริญญา  สุนทรวงศ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
6. ผศ.อาคม  ลักษณะสกุล อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
7.  นายไพโรจน์ แสงอ าไพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมาครบองค์ประชุม 
ประธานคณะกรรมการ (ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม) ได้เปิดการประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 โดยด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2563 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563   
ผ่านระบบวีดีโอออนไลน์ Google Hangouts Meet  

  มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4/2563  โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
 5.2 พิจารณาอนุมัติรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
เดิม  มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 
  การศึกษา 2563 จ านวน  2  ราย 
แก้ไขเป็น มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 

ปีการศึกษา 2563 จ านวน  2  ราย 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1  พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2562   

  ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยวิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16 – 24 กรกฏาคม 2563 และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2562 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นั้น 
  ทั้งนี้ แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียด
ดังนี้ 
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  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
 รอบ 12 เดือน (1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

องค์ประกอบใน
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
ตัวชี้วัด 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   (คะแนน) 
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องค์ประกอบท่ี 1   
การก ากับ
มาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

องค์ประกอบท่ี 2   
บัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

4.45 4.40 4.43 4.36 4.47 4.37 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑติปริญญาตรีทีไ่ด้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

5.00 5.00 4.69 4.82 4.50 5.00 

องค์ประกอบท่ี 3
นักศึกษา 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา - 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 
ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 

องค์ประกอบท่ี 4   
อาจารย ์

ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 3.33 2.89 0.00 4.44 3.44 3.89 

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 
องค์ประกอบท่ี 5 
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผูเ้รียน 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 6   
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 

                                                            คะแนนรวม 3.57 3.33 3.39 3.74 3.34 3.48 

                                            คะแนนเฉลี่ยทุกหลักสูตร 3.48 



หน้า 4 จาก 26 
 

หมายเหตุ : หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 (ไม่มีการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562) 
        

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต (หมวดที่ 1) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- - 

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต(หมวด 3) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. บัณฑิตมีงานท า 100% และน าความรู้ที่เรียนไป 
    ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

1. ควรมีกระบวนการส่งเสริมให้บัณฑิตได้มีงานท า  
   100% และท างานตรงสาขาอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- - 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา(หมวด 3) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. การรับนักศึกษา 
2. การเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1. ควรวางระบบกลไกในการรับนักศึกษา ให้เป็นไป 
   ตามเป้าหมายของแผนรับ  
2. ควรน าข้อมูลจากการวิเคราะห์การคงอยู่ 
   ของนักศึกษา มาปรับแผนการการเตรียม         
   ความพร้อมของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาคงอยู่   
   ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 
3. ควรก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
   รายชั้นปี และวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้อง 
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  องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์(หมวด 2) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีทักษะในการวิจัย 
   การประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

1. ควรมีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ 
   ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับที่สูงขึ้น เช่น   
   วารสารวชิาการ เพื่อเป็นเอกสารในการ 
   ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
   ได้ในอนาคต 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล 
2. การประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์  
   ต่อการบริหารหลักสูตร 

1. ควรมีแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (IDP)  
   ด้านการอบรมพัฒนาตนเอง การขอก าหนด    
   ต าแหน่งทางวิชาการ การเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา  
   และมีการก ากับติดตามแผนอย่างต่อเนื่อง  
2. ควรทบทวนประเด็นการประเมินผล 
   ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร     
   จากตัวบ่งชี้ 4.1 เช่น การรับและการแต่งตั้ง  
   ระบบบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 

   
องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน(หมวด 4) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. จ านวนวิชาและภาระงานสอนของอาจารย์  
   เฉลี่ย 5 วิชาต่อท่าน 
2. เครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ 
   ของผู้เรียน 

1. ควรมีการวางแผนการวางระบบผู้สอน  
   การรับผิดชอบภาระงานการเรียนการสอน ควบคู่ 
   กับแผนการรับอาจารย์ และพัฒนาอาจารย์ 
2. ควรทบทวนเครื่องมือในการประเมินผล 
   การเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ 
   ใน มคอ.2 
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 องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้(หมวด 5) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความเพียงพอ 1. ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้ม ี

   ความเหมาะสม ความทันสมัยสอดคล้องกับ 
   ความก้าวหน้าของศาสตร์ เพ่ือรองรับนักศึกษา 
   ในหลักสูตร และนักศึกษาสาขาอ่ืนที่มาเรียนกับ 
   อาจารย์ในหลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ห น้ า  ๗ | 26 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (หมวด 1) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

                               -                    - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
                             -                              - 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวด 3)  
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. บัณฑิตได้งานท าร้อยละ 100                   - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. การผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของ 
    ผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น 

1. น าข้อมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ  
    มาตรฐานคุณวุฒิมาวิเคราะห์เพื่อหาประเด็น 
    ที่ส าคัญ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
    การเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้จะได้ 
    ผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของ 
    สถานประกอบการ 

 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา (หมวด 3) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
-                    - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ 
    การลาออกของนักศึกษาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาท าการเก็บรวบรวมข้อมูล  
   นักศึกษาที่ลาออกเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการ 
   น าไปใช้ในการแก้ปัญหานักศึกษาลาออก 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์(หมวด 2) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-                   - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควบคุมให้มีการจัดท าผลงานวิจัยให้แล้วเสร็จ  
   ตามระยะเวลาและน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์และ 
   เผยแพร่อย่างน้อย 1 คน/1 เรื่อง  
2. การจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอต าแหน่ง 
   ทางวิชาการ 

1. น าแผนการพัฒนาอาจารย์รายบุคคลมาวิเคราะห์  
    เพ่ือก ากับ ติดตามให้มีการพัฒนาตามแผน 

 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (หมวด 4) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
-                   - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรมีการทบทวนภาระงานสอนของอาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีเวลาในการท า 
   ผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 

1. วิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
    หลักสูตรไม่ควรเกิน 3 รายวิชาต่อ/ 
    ภาคการศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (หมวด 5) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
-                    - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้ตรงกับ  
    ความต้องการของผู้ใช้ 

1. ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ  
   ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา ส าหรับ 
   การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติม ให้กับ    
   ผู้เรียน 
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3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  (หมวด 1) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. หลักสูตรมีมาตรฐาน มีจ านวนอาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบครบ 5 คน    
2. มีผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี   
3. มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 
4. หลักสูตรมีการพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน 
   การเรียนรู้    

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีผลงาน 
   ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง   
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีต าแหน่งทาง 
   วิชาการ     

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- - 

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต   (หมวด 3) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. นักศึกษามีงานท าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากและบรรลุ 
    เป้าหมายของหลักสูตร   

1. ควรมีการเพ่ิมเติมพัฒนาทักษะด้านการคิด 
   วิเคราะห์ 
2. ควรมีการส่งเสริมนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะด้าน 
   นวัตกรรมมากข้ึน    

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- - 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา  (หมวด 3) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีการพัฒนาทักษะทางด้านการปฏิบัติที่ดี  
    ตอบสนองผู้ประกอบการ   
2. มีทักษะการเรียนรู้ในเรื่องของศตวรรษท่ี 21
    

 

1. ควรมีการสร้างสรรค์กลยุทธ์ในการรับนักศึกษา 
2. ควรมีกระบวนการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา  
3. ควรมีการกระบวนการรับนักศึกษา open house     
   อย่างต่อเนื่อง    
4. นักศึกษามีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่ดี 
   การส่งเข้าแข่งขัน การท างานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. จ านวนนักศึกษายังไม่บรรลุตามเป้าหมาย  
   การรับนักศึกษายังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

- 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์  (หมวด 2) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. อาจารย์ได้รับทุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
2. มีการเขียนขอทุนวิจัยที่เข้มแข็ง  
  

1. ควรพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
2 .ควรพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ   
3. ควรมีการสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อ ให้เป็น 
   ไปตามแผน    

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- - 

 
องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  (หมวด 4) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีกระบวนการวางระบบการเรียนการสอนที่ดี 
2. มีรายวิชาการสหกิจทางด้านการโรงแรมฯ 
    

1. ควรมีการติดตามนักศึกษาสหกิจอย่างต่อเนื่อง  
   เนื่องจากส่งผลต่อภาวการณ์มีงานท าของนักศึกษา 
   หลังส าเร็จการศึกษา    

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- - 

  องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (หมวด 5) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 

                 - 

 

1. ทางหลักสูตรควรติดตามและชี้แจงผู้บริหารเพื่อให้   
   ได้ชุดครุภัณฑ์ที่ได้ตามความต้องการในการเรียน 
   การสอน จะส่งผลต่อการออกไปท างานและ 
   สหกิจศึกษาของนักศึกษา   

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
                           - - 
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4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (หมวด 1) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-                      - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
-                      - 

 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวด 3)  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรน าผลจากการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต 
   มาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเพ่ือการพัฒนา  
   หลักสูตรและการเรียนการสอน  
2. ควรน าข้อมูลจากการติดตามการมีงานท า  
   ของบัณฑิตมาวิเคราะห์เพ่ิมเติมในด้านอาชีพ  
   เพ่ือน าไปพัฒนาหลักสูตรในการสร้างอัตลักษณ์ 
   ที่ชัดเจน 

- 

 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา (หมวด 3) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรปรับปรุงแนวทางในการรับนักศึกษาให้ได้ 
   ตามแผนที่ก าหนด  
2. ควรน าอัตลักษณ์ของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่  
   สร้างจุดแข็งในการรับนักศึกษาให้มากขึ้น 
3. ควรวิเคราะห์ตัวชี้วัดเชิงปริมาณเพ่ือน ามา
พัฒนา 
   ปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์  
   ตามเปา้หมาย 

                       - 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์(หมวด 2)  
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองตามแผน  
   พัฒนาอาจารย์รายบุคคลและหลักสูตร 
   เป็นผู้ติดตาม ประเมินผลให้ได้ตามเป้าหมาย  
   เช่น การเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ  
2. ควรส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
   ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับให้มากขึ้น  
3. ควรประเมินความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบ  
   หลักสูตร ให้ครอบคลุมทุกด้าน 

- 

 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (หมวด 4) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-                    - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรมีการจัดการเรียนการสอนให้สะท้อน 
   ผลการเรียนรู้รายชั้นปีของนักศึกษาเพ่ิมเติม 

                    -  

 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (หมวด 5) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-                     - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้มี 
   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ 
   พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 

                    - 
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5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  (หมวด 1) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
-                - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรวางแผนก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 
   ให้อาจารย์มีการขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับ 
   ที่สูงขึ้น 
2. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์ 
   ผลงานในวารสารทางวิชาการในระดับชาติและ 
   นานาชาติเฉพาะทางให้มากข้ึน 

                - 

  องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต   (หมวด 3) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. บัณฑิตมีเปอร์เซ็นต์การได้งานท าภายใน 1 ปี สูง                     - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรวิเคราะห์สาเหตุของการได้งานที่ไม่ตรงสาขา 
   เพ่ือปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 
   ต่อไป 
2. ควรน าผลประเมินจากแบบสอบถามข้อที่มี 
   คะแนนน้อยมาวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทาง 
   ในการปรับปรุง พัฒนาและการจัดการบริหาร 
   หลักสูตร 

 

- 

 
องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา  (หมวด 3) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
-                     - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรก าหนดแนวทางเพ่ือหาสาเหตุและแก้ไข 
   ปัญหานักศึกษาลาออกระหว่างทาง 
2. หาแนวทางก ากับ ติดตามและดูแลนักศึกษา 
   ตกค้าง เพื่อให้ส าเร็จการศึกษาตามแผน 

- 
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องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์  (หมวด 2) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-                  - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรมีการก ากับติดตามให้อาจารย์พัฒนาตนเอง 
    ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

                           - 

 
องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  (หมวด 4) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
-                     - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. การน าผลการประเมินการสอนจากผู้เรียนมาใช้ 
   พิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอนของแต่ละ 
   วิชาในหลักสูตร 

                    - 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (หมวด 5) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรมีอุปกรณ์การทดลองที่ทันสมัย เพียงพอ  
   เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 
   ฟิสิกส์ 1/ 2 

                             - 
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6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  (หมวด 1) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- 1. ควรก ากับติดตาม ให้ได้ผลการด าเนินงานดีขึ้น 
   อย่างต่อเนื่อง ในด้านคุณวุฒิ และต าแหน่งทาง 
   วิชาที่สูงขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรส่งเสริมให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
   ระดับนานาชาติ  

                   - 

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต   (หมวด 3) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรส่งเสริมให้บัณฑิตมีงานท าในหน่วยงาน 
   ทั้งภาครัฐและระดับประเทศมากขึ้น 

                    - 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา  (หมวด 3) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เพียงพอ                   - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรมีการก ากับติดตาม ให้นักศึกษาส าเร็จ 
   การศึกษาเป็นไปตามแผน ลดอัตราการออก 
   กลางคัน 

                   -  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์  (หมวด 2) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-                    - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   มีงานวิจัยเพิ่มมากข้ึนและต่อเนื่อง รวมทั้ง 
   การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

                  - 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  (หมวด 4) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-                  - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. สอดแทรกเทคโนโลยีและโปรแกรมที่จ าเป็น  
   ส าหรับวิชาชีพในรายวิชาเพ่ิมข้ึน 

                - 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (หมวด 5) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-                  - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรมีสิ่งสนับสนุนที่เพียงพอในการทดลอง 
   ครบถ้วนทุกแลบปฏิบัติ 

                  - 
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2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2562 ดังต่อไปนี้ 

- ควรมีการจัดประชุมผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด เพ่ือวางแผน ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินการและการรายงานผลของแต่ละตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด อย่างต่อเนื่อง 

- ควรมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่เดิม โดยขณะนี้วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรบูรณา
การระหว่างหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจและหลักสูตรวิชาการจัดการ  

- ควรจะมีการด าเนินการก ากับติดตาม การสร้างขวัญก าลังใจส่งเสริมและกระตุ้นอาจารย์ให้มี
สร้างผลงานวิชาการ หนังสือ ต ารา และงานวิจัย เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการสูงขึ้น 

- ด าเนินการพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการขอทุนวิจัยจากภายนอก และตีพิมพ์ผลงาน
วารสารที่อยู่ในฐานและนานาชาติ และสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญของการติพิมพ์
ไม่เน้น  Proceeding  

- สร้างความเข้าใจการน าผลงานวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนๆ โดยชี้ให้เห็นการน าสาระ ประเด็นอะไร
ไปบูรณาการอย่างไร 

- ก ากับติดตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ที่ยังไม่บรรลุ หรือ หลักสูตรที่มีคุณภาพลดลง โดยมีการ
ติดตามเป็นระยะทุกเดือน หรือจัดการความรู้ร่วมกันระหว่างหลักสูตรที่มีผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ได้บรรลุผล 

- ต้องบริหารจัดการหาแนวทางในการพัฒนาตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุ
เป้าหมายในด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างผลงานวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการองค์กร จ านวน 19 ตัวชี้วัด
โดยต้องพิจารณาทบทวนตัวบ่งชี้ใดที่ส าคัญส่งผลต่อคุณภาพและจะพัฒนาตัวบ่งชี้ใดก่อนหลัง 
และยังคงรักษาคุณภาพของตัวชี้วัดที่บรรลุผล 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 มอบแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา
วางแผนและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  

 
5.2 พิจารณารายละเอียด มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....) 
  อ้างถึง ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 1504/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ปี ตามวิสัยทัศน์ 5 ปีที่
หนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่ง “นวัตกรรม” เพ่ือการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่งคง โดยหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการภายนอก เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และมีการด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์
หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 และได้ด าเนินการปรับรายละเอียด มคอ.2  
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ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  ในการนี้ หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพ่ือ
พิจารณารายละเอียด มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)  
  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

1. พิจารณารายละเอียด มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
1. แก้ไขในรายละเอียดหมวดที่ 1  

- ข้อ 9 ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในล าดับที่ 4 นายอาคม  ลักษณะสกุล สถาบันที่จบ  

จาก  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตนนทบุรี)  
แก้ไขเป็น  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี 

2. แก้ไขในรายละเอียดหมวดที่ 2 
- ข้อ 1.1 ปรัชญา 
จาก ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง ที่มีการบูรณาการองค ์
 ความรู้ด้านระบบควบคุม และอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง มีคุณธรรม จริยธรรม  
 จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะในการสื่อสารและจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
 และมีจรรยาบรรณวิชาชีพทักษะการสื่อสาร และจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
แก้ไขเป็น ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ 
 ด้านระบบควบคุม หรืออินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง เพ่ือเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ 
 และมีจรรยาบรรณวิชาชีพทักษะการสื่อสาร และจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
- ข้อ 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  
จาก  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  
  พ.ศ. 2563 
แก้ไขเป็น ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
  และผลลัพธ์การเรียนรู้ พ.ศ. 2563 

3. แก้ไขรายละเอียดในส่วนของเนื้อหา แบบฟอร์ม การสะกดค า ค าผิดค าถูก  

  มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  เห็นชอบ รายละเอียด มคอ.2 หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) และมอบหมายให้หลักสูตรวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะตามคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และจัดส่งผู้อ านวยการ
วิทยาลัยฯ ด าเนินการตรวจสอบก่อนเสนอไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 




