
 

งานประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 

กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประชุม 
การประชุมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2561 
วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.3๐ น. – 15.30 น. 
ณ ห้องประชุมโกศล ชั้น 2 อาคารมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
 
ผู้มาประชุม 

๑. ผศ.เสนอ  สะอาด  ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย  ประธานในที่ประชุม 
๒. นายภาณุมาศ สุยบางด า วิทยาลัยรัตภูมิ 
๓. ผศ.วันประชา นวนสร้อย วิทยาลัยรัตภูมิ 
๔. นางสาวอ ามรรัตน์ คงกะโชติ วิทยาลัยรัตภูมิ 
๕. ผศ.ศิวดล  นวลนภดล วิทยาลัยรัตภูมิ 
๖. นายประชิต  พรหมสุวรรณ วิทยาลัยรัตภูมิ 
๗. นางสาวฐิติมา จุลจินดา  วิทยาลัยรัตภูมิ 
๘. นายณัฐิรงค์  กฤตานนท์ วิทยาลัยรัตภูมิ 
๙. นางสาวน้ าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ วิทยาลัยรัตภูมิ 
๑๐. นางราตรี  สุยบางด า วิทยาลัยรัตภูมิ 
๑๑. นางสาวทิพย์มณี ขุนฤทธิ์  วิทยาลัยรัตภูมิ 
๑๒. นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๑๓. นายจักรพงษ์  จิตต์จ านง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๑๔. นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๑๕. นางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๑๖. นางสาววีรวรรณ อ าภา  กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
๑๗. นางสาวกาญจนา คูนิอาจ  กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
๑๘. ว่าที่ ร.ต.หญิง ลัดดา ทองตั้ง  กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
๑๙. นายชนาธิป  ลีนิน  กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ เลขานุการที่ประชุม 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี - 
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 เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 
 
 นายภาณุมาศ สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  และขอขอบพระคุณ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตร
อาชีวศึกษา พ.ศ.2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2561     
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ แสดงความยินดีที่วิทยาลัยรัตภูมิ   
ได้มีโอกาสต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุมครั้งนี้ 

ผศ.เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุม และ มอบ นายชนาธิป ลีนิน เลขานุการที่ประชุม แจ้งวัตถุประสงค์และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องประธานการประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ผศ.เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานในที่ประชุม แจ้งที่ประชุม
ทราบถึงการด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)              
ของมหาวิทยาลัย เนื่องด้วยต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และวิธีการ ข้อก าหนด ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และในอนาคตข้างหน้าจะมีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่เป็น     
การด าเนินการและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 และ แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านหากมีข้อสังเกต หรือ ประเด็นค าถาม ประเด็นปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน กรุณาแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือร่วมกันระดมความคิดในด าเนินการ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการการประกัน
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 3.1 รับรองรายงานการประชุมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา   
พ.ศ. 2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561 
 นายชนาธิป ลีนิน เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ       
ได้จัดท ารายงานการประชุมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 
ระดับประกาศนี ยบั ตรวิ ช าชีพชั้ นสู ง  (ปวส . )  ปร ะจ าปีการศึกษา  2560  ครั้ งที่  1/2561  เมื่ อ วันที่                        
19 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมยางนา ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย สงขลา โดยรายงานการประชุมดังกล่าว มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 
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1. แจ้งปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2560 
(1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) 

2. แจ้งแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

3. การก าหนดรหัสและหมายเลยรายการเอกสารหลักฐานประกอบการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) เพ่ือการด าเนินการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันของหน่วยงาน คณะ/วิทยาลัย ที่
จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

4. แจ้งการใช้งานระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

5. พิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

6. พิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2560            
ครั้งที่ 1/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 (1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ (2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) (ระยะ 5 ปี) 
 นายชนาธิป ลีนิน เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ       
ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ทั้งสองฉบับดังรายละเอียดข้างต้น พร้อมเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยลงนามในค าสั่ง ตามมติที่ประชุมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561 
 

ข้อสังเกตที่ประชุม : นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงขออนุญาตปรับเปลี่ยนรายชื่อในค าสั่งฯ ทั้งสองฉบับดังกล่าว จาก นางรุ่งนภา 
แก้วนวล เปลี่ยนเป็น นางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ พร้อมมอบหมายให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดท าหนังสือ
บันทึกข้อความแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อภายในค าสั่ งฯ ดังกล่าว โดยจัดส่งมายังกองวิ เทศสัมพันธ์และ                
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การประกันคุณภาพ เพ่ือทางกองฯ ได้ด าเนินการเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ยเพ่ือโปรด
พิจารณาในล าดับต่อไป 

 
 4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา           
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 ในการด าเนินงานในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 นายชนาธิป ลีนิน เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ       
ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 ในการด าเนินงานในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 และทางกองฯ ได้มีการจัดส่งร่างประกาศฯ ดังกล่าว ไปยัง
ส านักงานนิติการเพ่ือตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ ในขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการด าเนินการเสนอต่อ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพ่ือลงนามในประกาศฯ ฉบับดังกล่าวต่อไป และหากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยลงนามในประกาศฯ ฉบับดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางกองฯ จะด าเนินการ
จัดส่งประกาศฯ ฉบับดังกล่าวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์และการประกัน
คุณภาพ ที่ ir.rmutsv.ac.th ต่อไป 
 

ข้อสังเกตที่ประชุม : ผศ.เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานใน  
ที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี และ วิทยาลัยรัตภูมิ ได้มีการด าเนินงานในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 และ 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 ตามประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา มาเป็นระยะเวลามากกว่ากึ่งหนึ่งของปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) 
แต่มหาวิทยาลัยฯ ยังมิได้มีการก าหนดมาตรฐานในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน              
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มีประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 ในการด าเนินงานในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยให้ประกาศ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ให้ใช้คู่มือระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ (ร่าง) คู่มือระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา        
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Srivijaya Diploma 
Quality System Manual [Srivijaya – DQSM]) 
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งานประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 

กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 นายชนาธิป ลีนิน เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ       
ได้จัดท า(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ให้ใช้คู่มือระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย และ (ร่าง) คู่มือระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา          
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Srivijaya Diploma 
Quality System Manual [Srivijaya – DQSM]) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.
2559 ตามประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ซึ่งก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ ข้อที่ 2     
ว่า ให้สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559 โดยภายในร่างคู่มือระบบฯ ดังกล่าว ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. บทที่ 1 ความเป็นมาและสภาพทั่วไป ได้แก่ (1) ความเป็นมา (2) โครงสร้างการบริหารและการ
แบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (3) ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ (4) การด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ (5) รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

2. บทที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2559 ได้แก่ (1) มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (2) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ และ (3) เกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา 

3. บทที่  3  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชี วศึกษา              
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้แก่ 
(1) ระบบ กลไก แนวทางและกระบวนการด าเนินงาน และ (2) การเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โดยที่กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จะมีการก าหนดการประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตามและ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ครั้งที่ 1/2561 เพ่ือพิจารณาและยกร่างคู่มือระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(Srivijaya Diploma Quality System Manual [Srivijaya – DQSM]) ต่อไป ส่วนก าหนดการ วัน เวลาและสถานที่ใน
การจัดประชุมฯ ดังกล่าว กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จะด าเนินการออกหนังสือแจ้งแก้คณะกรรมการทุก
ท่านทราบในโอกาสต่อไป 

 

ข้อสังเกตที่ประชุม : ผศ.เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานในที่
ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ โดยที่เห็นสมควรให้บรรจุไฟล์ร่างคู่มือระบบฯ ดังกล่าว ไว้ในเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์และ
การประกันคุณภาพ ที่ ir.rmutsv.ac.th หัวข้อ : การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา พร้อมก าหนดรหัสและข้อความ 
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งานประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 

กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

“เอกสารฉบับร่าง ห้ามเผยแพร่” เพ่ือแจ้งแก่คณะกรรมการก ากับ ติดตามและด าเนินการฯ ดังกล่าว ดาวน์โหลดร่าง
ระบบคู่มือ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนถึงก าหนดการประชุมเพ่ือพิจารณาและยกร่างคู่มือระบบฯ ดังกล่าว 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 พิจารณา ก าหนดการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2560 
 นายชนาธิป ลีนิน เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) ก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2560 ภายในเดือน
กรกฎาคม 2561 โดยในการตรวจประเมินฯ ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยก าหนดให้ตรวจประเมิน            
ณ วิทยาลัยรัตภูมิ ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยคณะกรรมการ     
ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการด าเนินการในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือ จากทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด หรือ อาจจะพิจารณา
แต่งตั้งจากผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. แล้วแต่กรณีหรือความเหมาะสม 
 

 มติที่ประชุม : 1. ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ด าเนินการตามปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)       
ประจ าปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) 
   2. ที่ประชุมมีมติ ก าหนดช่วงระยะเวลาในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน      
การอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ) ประจ าปีการศึกษา 2560 ใน สัปดาห์ที่  2                
ของเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 (ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561) โดยมีมติก าหนดวันเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจประเมินฯ ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
   3. ที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้ ผศ.เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี และ กองวิเทศสัมพันธ์
และการประกันคุณภาพ เป็นผู้พิจารณา คัดเลือกและติดต่อประสานงานกับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน      
การอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2560  ตลอดจนจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ตลอดจนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจประเมินฯ และ/หรือ ค าสั่งอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
   4. ที่ประชุมมีมติ ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน          
การอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2560 มีไม่ต่ ากว่า 3 ท่าน โดยไม่เกิน 
5 ท่าน ทั้งนี้แล้วแต่กรณีและความเหมาะสม 
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 5.2 พิจารณาประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน         
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากผลการด าเนินการในรอบ 9 เดือน ของหน่วยงาน คณะ/วิทยาลัย           
ที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 นายชนาธิป ลีนิน เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า  ตามปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) ก าหนดให้หน่วยงาน คณะ/วิทยาลัย         
ที่จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีการรายงานผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในการอาชีวศึกษา ตามแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในรอบ 9 เดือน           
(1 มิถุนายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561) และ จากผลการด าเนินการในรอบ 9 เดือน ของหน่วยงาน คณะ/
วิทยาลัย ที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พบประเด็นปัญหา  อุปสรรค 
ข้อควรพิจารณาร่วมกัน จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญญาและแนวทางแก้ไข เพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินงาน ต่อไป 
 

 ข้อสังเกตที่ประชุม : ผศ.เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานในที่
ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมให้ร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญญาและแนวทางแก้ไข โดยด าเนินการแบบการมีส่วนร่วม และ 
ร่วมกันพิจารณาร่วมกันรายตัวบ่งชี้ ทั้ง 14 ตัวบ่งชี้ 
 มติทีป่ระชุม : 1. ที่ประชุมมีมติ ก าหนดให้การรายงานในแต่ละรอบระยะเวลา ควรมีการหมายเหตุรอบ
ระยะเวลาของข้อมูล เช่น รอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้น เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ
ข้อมูลการด าเนินงาน และ การตรวจสอบข้อมูลในการด าเนินงาน 
 

2. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : ระดับความพึงพอใจที่มีตอ่คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
    1.1 ที่ประชุมมีมติ ก าหนดให้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ด าเนินการสรุปข้อมูลระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา โดยข้อมูลต้อง
ครอบคลุมไปถึงผู้ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนของปีการศึกษา 2560  
 

   3. ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบก าจ านวนผู้เข้าเรียน 
    3.1 ที่ประชุมมีมติ ก าหนดให้การด าเนินงานในรอบ 9 เดือน ควรจะมีข้อมูลด้าน
จ านวนผู้เข้าเรียนของรุ่นปีการศึกษา 2559 ส่วนจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาให้รวบรวมข้อมูล ณ สิ้นปีการศึกษา 2560        
โดยนับรวมไปถึงผู้ส าเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2560 
 

   4. ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม 
    4.1 ที่ประชุมมีมติ ก าหนดให้หน่วยงาน คณะ/วิทยาลัย ที่ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้มีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของหน่วยงาน”       
โดยหน่วยงานก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ตามอัตลักษณ์และพันธกิจ ตลอดจนเป้าหมายในการด าเนินงานของหน่วยงาน
เอง พร้อมทั้งมีประกาศหน่วยงานเรื่องคุณธรรมอัตลักษณ์ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และด าเนินการต่อไป 
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   5. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัด 
    - ไม่พบประเด็นปัญหาในการด าเนินการ – 
 

   6. ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
    6.1 ที่ประชุมมีมติ ก าหนดให้การคิดจ านวนอาจารย์และการรวบรวมข้อมูล 
Common Data Set ให้คิดเฉพาะอาจารย์ประจ าที่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่นับรวม อาจารย์
พิเศษและอาจารย์ที่จ้างสอนเป็นรายชั่วโมง 
    6.2 ที่ประชุมมีมติ ในกรณีอาจารย์ที่มีภาระงานสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้สามารถคิดจ านวนอาจารย์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ได ้
 

   7. ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
    7.1 ที่ประชุมมีมติ ให้การรวบรวมข้อมูลด้านการบริหารจัดการด้านการเงินให้
รวบรวมข้อมูลเฉพาะส่วนของการด าเนินงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในกรณีที่หน่วยงานมีการ
ด าเนินงานทั้งระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
    

8. ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ระดับคุณภาพในการจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ 

 - ไม่พบประเด็นปัญหาในการด าเนินการ – 
 

   9. ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
    9.1 ประชุมมีมติ ให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
ชุมชน หรือ สมาคมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

   10. ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
    10.1 ที่ประชุมมีมติ ให้หน่วยงานด าเนินการก าหนดการนิเทศครูผู้สอนและจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศอาจารย์ผู้สอน 
 

   11. ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
    11.1 ที่ประชุมมีมติ ให้หน่วยงานก าหนดแบบส ารวจความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมในการวิเคราะห์แผนการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
นอกเหนือไปจากข้อมูลด้านความพึงพอใจของสถานประกอบการ และ ข้อมูลด้านการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
โดยก าหนดให้วิทยาลัยรัตภูมิ เป็นหน่วยงานต้นแบบในการด าเนินการจัดท าแบบส ารวจความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาของอาจารย์ผู้สอน 
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   12. ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 : ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
    12.1 ที่ประชุมมีมติ ให้งดการด าเนินการตาม ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 : ระดับคุณภาพในการ
จัดการศึกษา เนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มิใช่
หลักสูตรทวิภาคี 
 

   13. ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 : ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    - ไม่พบประเด็นปัญหาในการด าเนินการ – 
 

   14. ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
    - ไม่พบประเด็นปัญหาในการด าเนินการ – 
 

   15. ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 : ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 
    15.1 ที่ประชุมมีมติ ให้งดการด าเนินการตาม ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 : ร้อยละของตัวบ่งชี้  
ที่มีการพัฒนา เนื่องจากเป็นปีการศึกษาแรกที่มีการด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 จึงท าให้ไม่มีผลการประเมินจากปีการศึกษาก่อนหน้าเพ่ือใช้
ในการเปรียบเทียบข้อมูล 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ผศ.เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่
ประชุมทราบถึงการพิจารณามาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมในปีการศึกษา
ต่อไป โดยที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการในการพิจารณามาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เพ่ิมเติม ต่อไป 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

 สิ้นสุดการประชุมเวลา ๑5.30 น. 
 

 
(นายชนาธิป ลีนิน) 
เลขานุการที่ประชุม 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด) 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


