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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการทบทวนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ 1/ 2564  

วันอังคาร ที่  8 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป   
การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ZOOM Cloud Meetings  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผู้มาประชุม : 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี    ประธาน 
2 นายภาณุมาศ สุยบางด า  วิทยาลัยรัตภูมิ    รองประธาน 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์  จิตต์จ านงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณปภัช  คงยฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ  
6 นางสาวนภารัตน์เกษตรสมบูรณ์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
7 นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
8 นางสาวจุฑามาศ  จันโททัย  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
9 นายชนาธิป ลีนิน   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
10 นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริษา  โสภาจารย์ วิทยาลัยรัตภูมิ    กรรมการ 
12 นางพัชรินทร์  บุญนุ่น   วิทยาลัยรัตภูมิ    กรรมการ 
13 นางราตรี สุยบางด า  วิทยาลัยรัตภูมิ    กรรมการ 
14 นางสาววีรวรรณ  อ าภา   งานประกันคุณภาพ   กรรมการ 
15 นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่ลิ่ม   งานประกันคุณภาพ   กรรมการ 
16 นางสาวมัชชรินทร์ สังข์ไพฑูรย์  งานประกันคุณภาพ   กรรมการ 
17 นางสาววิจิตรา ช่วยแก้ว   งานประกันคุณภาพ   กรรมการ 
18 นายชาติชาย ช่างแก้   งานประกันคุณภาพ   เลขานุการที่ประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม : 
1  นายอารีย์ เต๊ะหละ   วิทยาลัยรัตภูมิ 

ผู้ไม่มาประชุม : (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รองประธาน  
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เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด  ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม กล่าว
ต้อนรับและเปิดการประชุมเมื่อคณะกรรมการทั้งสองพ้ืนที่มาครบองค์ประชุม พร้อมมอบหมายให้ นายชาติชาย 
ช่างแก้ ท าหน้าทีเ่ลขานุการ ในที่ประชุม และได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ โดยเริ่มด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 :  เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี- 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 - ไม่มี- 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 :  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ  
3.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ จากเดิม 
นางสาวมัชชรินทร์  สังข์ไพฑูรย์ เป็น นายชาติชาย  ช่างแก้  โดยท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการ
ด าเนินงานการทบทวนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  โดยสามารถติดต่อประสานโดยตรง หมายเลขโทรศัพท์ 074 3174142 หรือหมายเลข
โทรศัพท์ภายใน 2150 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
4.1 ทบทวนเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปี
การศึกษา 2563  โดยเปรียบเทียบกันระหว่างคู่มือของมหาวิทยาลัย กับเกณฑ์ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
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 เกณฑ์ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (คู่มือของมหาวิทยาลัย) 
ความเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.2561 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 น้้าหนัก 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส้าเร็จการศึกษา 50 
๑.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 

1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึ ง
ประสงค์ 

2 

1.๒ ผู้เรียนมีคุณลีกษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

2 

1.๓  ผู้ เ รี ยน มีสมรรถนะในการ เป็ น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ 
 

1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

3 

1.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 

1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

3 

๑.๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 

1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ 

2 

1.๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

20 

๑.7  การมีงานท้าและศึกษาต่อของ
ผู้ส้าเร็จการศึกษา 

1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ 

15 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 5 
 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 2 

 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐาน 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 3 
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ส ม ร ร ถ น ะ  ห รื อ ป รั บ ป รุ ง ร า ย วิ ช า  
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก้าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 
2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 5 
 2.2.1 คุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 2 

 2.2.2 การจัดท้าแผนการจัดการ
เ รี ย น รู สู ก า ร ป ฏิ บั ติ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น 
เป็นส้าคัญ และน้าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 3 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 20 
3.1 ครูผู้สอน 10 
 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
5 

 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

3 

 3.1.3 การพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 

๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2 

3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 10 
 3.2.1 การบริหารสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 

๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5 

 3.2.2 การบริหารจัดการระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 10 
4.1 ก า ร จั ด ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ร ะบ บ 
ทวิภาคี 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
2.4 ด้านการน้านโยบายสูการปฏิบัติ 
 

6 

4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
2.4 ด้านการน้านโยบายสูการปฏิบัติ 

6 

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
2.4 ด้านการน้านโยบายสูการปฏิบัติ 
๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 10 
5 . 1  อ า ค า ร ส ถ า น ที่  ห อ ง เ รี ย น  
หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 2 
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5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 2 
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 2 
5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ
กา ร ใช้ ง านด้ า นสา รสน เทศภาย ใน
สถานศึกษา 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
2.4 ด้านการน้านโยบายสูการปฏิบัติ 
 

2 

5.5  การ เข้ า ถึ ง ร ะบบ อิน เทอร เน็ ต 
ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน 

๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
2.4 ด้านการน้านโยบายสูการปฏิบัติ 

2 

รวมค่าน้้าหนัก 5 ด้าน 25 ข้อ ครบถ้วน 9 ประเด็นการประเมิน 100 
 

 

 ในปีการศึกษา 25๖2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้มีการด าเนินการการประกันคุณภาพตามแนวทางของการอาชีวศึกษา ได้มีก าหนด
เกณฑ์การประเมินออกเป็น 5 ด้าน 24 ข้อ คิดเป็นเป็นค่าน้ าหนัก 100 คะแนน ประกอบด้วย  
 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ประกอบด้วย 7 ข้อย่อย   คิดเป็นค่าน้ าหนัก 50 คะแนน 
 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 4 ข้อย่อย คิดเป็นค่าน้ าหนัก ๑0 คะแนน 
 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ข้อย่อย คิดเป็นค่าน้ าหนัก ๒0 คะแนน 
 4 ด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 3 ข้อย่อย คิดเป็นค่าน้ าหนัก ๑0 คะแนน 
 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 ข้อย่อย คิดเป็นค่าน้ าหนัก ๑0 คะแนน 

3% 
3% 

3% 
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 ทั้งนี้ในปีพ.ศ. 256๓ ส านักงานการอาชีวศึกษา ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์และคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการประกันคุณภาพ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ๒ ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์
ประเมินจาก 5 ด้าน เป็น 3 มาตรฐาน 25 ข้อ ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  แบ่งออกเป็น 2 ด้าน  
 จะเห็นไดว้่าจากเดิมเกณฑ์การประเมินที่แบ่งเป็นด้าน และได้เปลี่ยนมาเป็นมาตรฐานนอกจากนั้น ยังได้มีการ
ตัดเกณฑ์การประเมินในหัวข้อ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ซึ่งไม่ได้มีการ
ด าเนินการในการประเมินในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

ประธานที่ประชุม จึงขอความคิดเห็นของคณะกรรมการในที่ประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงาน
ในหัวข้อดังกล่าว 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ  เสนอขอให้ตัดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา หัวข้อ 1.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  โดยย้ายค่าน้ าหนัก
ในส่วนนี้น าไปเฉลี่ยไปยังหัวข้ออ่ืนๆ แต่ต้องอยู่ในด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา และเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าไม่สมควร
เอาค่าน้ าหนักไปใส่เพิ่มในด้านที่ผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยที่สามารถได้ดีอยู่แล้ว แต่ควรน าค่าคะแนนไปใส่ใน
หัวข้อทีห่น่วยงานยังมีผลการด าเนินงานยังไม่ได้ แต่เป็นจุดเน้นของหน่วยงาน เพ่ือความท้าทายส าหรับการท างานของ
แต่ละหน่วยงาน โดยเสนอแนะให้เพ่ิมค่าน้ าหนักในหัวข้อที่ 3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จากค่าน้ าหนักอยู่ที่ 3% ให้เพ่ิมเป็น  6%  
 นายชนาธิป  ลีนิน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) แจ้งว่าค่าน้ าหนักในหัวข้อที่กรรมการได้พิจารณาตัดออกไป ไม่สมควรน าเพ่ิมในส่วนของด้านอ่ืน ทั้งนี้อาจน า
คะแนนเข้าไปเพิ่มในหัวข้อสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมุ่งเน้น
มาใส่ทดแทนได้ 
   อาจารย์ภานุมาศ  สุยบางด า เสนอให้ตัดข้อ 1.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET)  แล้วย้ายค่าน้ าหนักไปใส่ในหัวข้ออ่ืน แต่ต้องอยู่ในด้านที่ 1 คือด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริษา  โสภาจารย์   เสนอถ้าตัด ข้อ 1.7  โดยค่าน้ าหนักให้กระจายไปยัง 
ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5  อย่างละ 1% ในด้านเดียวกัน 
  อาจารย์พัชรินทร์  บุญนุ่น เสนอว่าข้อ 1.7 ถ้าตัดออกไปแล้วเห็นควรหาตัวชี้วัดใหม่มาทดแทนข้อ 1.7 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์  จิตต์จ านงค์   เสนอให้ตัดข้อ 1.7 และไม่ควรเอาค่าน้ าหนักไปเฉลี่ยในข้ออ่ืนๆ 
เพ่ือตัวหารจะได้น้อยลง จากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น 
    จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ประธานที่ประชุม ได้สรุปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการมีมติให้ตัดข้อ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยกระจายค่า
น้ าหนักคะแนน 3%  ไปยังข้อที่ 3 ข้อที่ 4 และข้อที่5 โดยเพิ่มค่าน าหนักคะแนนขึ้นข้อละ 1% 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด้าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1 ปรับแก้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้สอดคล้อง
กับคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สอศ.) ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๒ 
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 2 ตัดตัวชี้วัดหัวข้อ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ค่าน้ าหนักอยู่ที่ 3
โดยให้กระจายน้ าหนักไปที่ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5  เพ่ิมข้ึนข้อละ 1%  

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดท าแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในปีที่ผ่านมาพบว่า การด าเนินงานดังกล่าวของวิทยาลัย 
รัตภูมิ ผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ 86.60 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ 91.00 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งจากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย พบว่า มีจุดที่
มุ่งเน้นการด าเนินงานที่แตกต่างจากการด าเนินงานของส านักงานการอาชีวศึกษา โดยได้มีหนังสือสอบถามไปยัง
ส านักงานการอาชีวศึกษา และได้รับเสนอแนะการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มหาวิทยาลัย
สามารถด าเนินการโดยด าเนินการเทียบเคียงตามจุดเน้นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยได้  

 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการศึกษาระบบทวิภาคีของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเป้าหมายและจุดเน้นจุดเด่น
ของมหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้เสนอแนวทางการในการด าเนินการระบบทวิภาคี แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ 
(1) ด าเนินการตามแนวทางการศึกษาระบบทวิภาค ีของส านักงานการอาชีวศึกษา  (2) สร้างระบบเทียบเคียงเพ่ือให้มี
คุณภาพการด าเนินสอดคล้องกับระบบทวิภาคี และ (3) ด าเนินการตามแนวทางการศึกษาระบบทวิภาคี และสร้าง
ระบบเทียบเคียง เพ่ือให้หน่วยงานเลือกใช้ตามความพร้อมและเหมาะสม และขอให้หน่วยงานร่วมกันพิจารณาว่า
สมควรจะด าเนินการในแนวทางใดเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดนั้นได้ ซึ่งคณะกรรมการไดมี้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ  เสนอให้ด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาหรือจะเทียบเคียง
เพ่ือตอบโจทย์มาตรฐานที่  2 และเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน รองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ด้านที่ 2.4 ด้านการน านโยบาย
สู่การปฏิบัติ ข้อย่อยท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 อาจารย์ภานะมาศ  สุยบางด า  แจ้งในส่วนของวิทยาลัยรัตภูมิ  เห็นควรให้มีการด าเนินการจัดการศึกษาตาม
ระบบทวีภาคี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาก าหนด และจะมีการปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยรัตภูมิ  
ที่เปิดสอนอยู่ควบคู่กันไปอีกด้วย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด  เสนอแนะให้มีการด าเนินการตามแนวทางที่ 3 เพ่ือให้หน่วยงานเลือกใช้
ตามความพร้อมและเหมาะสม โดยได้มอบหมายให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ด าเนินการจัดท า 
(ร่าง) ประกาศของมหาวิทยาลัยในการด าเนินการระบบเทียบเคียงการด าเนินระบบทวิภาคี โดยมีตัวแทนบุคลกร 
ทั้งสองหน่วยงานเป็นคณะกรรมการยกร่าง  โดยตัวแทนคณะกรรมการยกร่าง มีดังนี ้

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธาน   โดยมีนายชนาธิป  ลีนิน เป็นเลขานุการ 
และนายชาติชาย  ช่างแก้ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการของทั้งสองหน่วยงานเป็นรองประธาน
กรรมการ มีหัวหน้าหลักสูตรของวิทยาลัยรัตภูมิ จ านวน2 คน  โดยคัดเลือกรายชื่อบุคลากรที่จะมาเป็นกรรมการ 
โดยเน้นผู้ทีมี่ความเชี่ยวชาญ จ านวน 2 คน เพ่ือเป็นกรรมการจัดท าร่างและเทียบเคียงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคดีังกล่าว 
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการด้าเนินการดังนี้ 
 1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคมีี 2 แนวทางเลือกปฏิบัติ 
  1.1 ด าเนินการตามแนวทางการศึกษาระบบทวิภาคี ของส านักงานการอาชีวศึกษา   
  1.2 สร้างระบบเทียบเคียงเพ่ือให้มีคุณภาพการด าเนินสอดคล้องกับระบบทวิภาคี 

 2 มอบกรรมการจัดท ายกร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องระบบเทียบเคียงการด าเนินงานทวิภาคี โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ เป็นประธาน  นายชนา  ลีนิน เป็นเลขานุการ และนายชาติชาย  ช่างแก้ เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยตัวแทนวิทยาลัยรัตภูมิ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริษา  โสภาจารย์ (รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ) หัวหน้าสาขาวิชา จ านวน 2 คน คืออาจารย์พัชรินทร์  บุญนุ่น  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวดล  นวล
นภดล และตัวแทนจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จ านวน 
๑ คน และตัวแทนหัวหน้าสาขา จ านวน ๑ คน 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ 
5.1 การจัดท าวาระการประชุม ตามรูปแบบของการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ในการจัดการประชุมในแต่ละครั้ง จะพบว่ามีการพิจารณาสั่งการตามมติต่างๆ เพ่ือให้การติดตามการ
ด าเนินการตามมติท่ีประชุม มีความต่อเนื่องและสามารถติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุมได้ จึงเห็นควรให้มีการ
เพ่ิมวาระการประชุมเพ่ือทราบ วาระการประชุมที่ 3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ เสนอให้เพิ่มวาระการประชุม เรื่องสืบเนื่อง เข้าไปในวาระการประชุม
อีก 1 วาระ 
มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบนายชาติชาย  ช่างแก้ ด้าเนินการ 
 
5.2 การจัดประกวดผลงานนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 ด้วยตัวชี้วัดผลการประเมินผลตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ได้มีการก าหนดให้ 
หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานนักศึกษา และหรือส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในเวทีต่างๆ 
ตลอดจนผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติและนานชาติ 
 ทั้งนีน้ักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้สร้างผลงานและได้รับเลือก
เป็นตัวแทนหรือเห็นได้จากการที่นักศึกษาได้รับรางรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษามีผลงานอย่างต่อเนื่อง และมีการต่อยอดในการน าไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นคณะกรรมการได้มี
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ เสนอว่าเพ่ือเป็นการให้ก าลังใจกับนักศึกษา สร้างแรงจูงใจ ความ
กระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียนและมุ่งศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเอง และสร้างชื่อเสียงเป็นหน้าตาให้กับมหาวิทยาลัย 
ดังนั้นจึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัย มีการจัดประกวดผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งนี้เห็นควรมอบงานประกัน
คุณภาพ ประสานงานกับมหาวิทยาลัย ในการจัดท าแผนของบประมาณจากมหาวิทยาลัย เพ่ือน ามาด าเนินการ
ประกวดผลงานของนักศึกษาดังกล่าว เป็นประจ าทุกปี  โดยมอบหมายให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
และวิทยาลัยรัตภูม ิสลับกันเป็นเจ้าภาพในในการจัดงานกิจกรรมของแต่ละปีการศึกษา 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริษา  โสภาจารย์   ได้แจ้งเพ่ือทราบว่าปกติหลายในปีที่ผ่านมาวิทยาลัยรัตภูมิ ได้
ด าเนินการกิจกรรมในรูปแบบนี้มาแล้ว แต่มาช่วงหลังที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ Covid-19 จึงท าให้การ
จัดกิจกรรมดังกล่าวถูกยกเลิกไป  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด  ได้แจ้งว่าในฐานะที่ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จะได้รับ
เรื่องไว้เพ่ือด าเนินการเพ่ือเรียนปรึกษากับผู้บังคับบัญชาต่อไป 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานประกันด้าเนินการ 

สิ้นสุดการประชุมเวลา 1๒.๐0 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (นายชาติชาย  ช่างแก้) 
เลขานุการที่ประชุม 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด) 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 


