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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการทบทวนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ 2/ 2564  

วันจันทร์ ที่  22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป   
การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ZOOM Cloud Meetings  

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

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี    ประธาน 
2 นายภาณุมาศ สุยบางด า  วิทยาลัยรัตภูมิ    รองประธาน 
3 นายชนาธิป  ลีนิน   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริษา  โสภาจารย์ วิทยาลัยรัตภูมิ    กรรมการ 
5 นายณัฐิรงค์ กฤตานนท์  วิทยาลัยรัตภูมิ    กรรมการ 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวดล  นวลนภดล วิทยาลัยรัตภูมิ    กรรมการ 
7 นายอรุณรักษ์ ตันพานิช  วิทยาลัยรัตภูมิ    กรรมการ 
9 นางอ ามรรัตน์ คงกะโชติ  วิทยาลัยรัตภูมิ    กรรมการ 
10 นายประชิต พรหมสุวรรณ  วิทยาลัยรัตภูมิ    กรรมการ 
11 นางพัชรินทร์  บุญนุ่น   วิทยาลัยรัตภูมิ    กรรมการ 
12 นางราตรี สุยบางด า  วิทยาลัยรัตภูมิ    กรรมการ  
13 นายสุห์ดี นิเส็ง   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  นางสาวจุฑามาศ จันโททัย  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2 นางรุ่งนภา แก้วนวล   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3 นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ผู้ไม่มาประชุม : (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รองประธาน 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ  
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เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด  ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม
เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม พร้อมมอบหมายให้ นายชาติชาย  ช่างแก้ ท าหน้าที่เลขานุการ ในที่ประชุม 
และไดช้ี้แจงวัตถุประสงคข์องการประชุมในครั้งนี้ โดยเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 :  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องประธานในที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ประทานชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการก ากับติดตาม  และด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้รับ
ทราบถึงเกณฑ์การเทียบเคียงการประกอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก่อนที่น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
 1.2 เรื่องคณะกรรมการในท่ีประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 :  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 
 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ 8 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 เวลา 09.3๐ น. ผ่านการประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 :  เรื่องสืบเนื่อง  
 -ไม่มี- 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุม 
 -ไม่มี- 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณา (ร่าง) เกณฑก์ารเทียบเคียงการประกอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม  
ข้อประเมินที ่4.1 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
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 คณะกรรมการยกร่างคณะกรรมการก ากับติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้มีมติมอบหมายคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และวิทยาลัยรัต
ภูมิ ร่วมจัดท าการยกร่างเกณฑ์การเทียบเคียงการประกอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  บัดนี้การด าเนินการดังกล่าวได้ด าเนินเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และได้จัดส่งมาที่ 
มหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอพิจารณา โดยได้น าเรียนรองอธิการบดี เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการ
ด าเนินการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 
๒  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์เทียบเคียงประกอบแนวทางประเมินคุณภาพการศึกษา ส าหรับหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ยังไม่พร้อมประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ก็ให้ด าเนินการตามเกณฑ์การเทียบเคียงประกอบแนวทางการประเมินคุณภาพ ไปพลางก่อน ทั้งนี้คณะกรรมการที่
ได้รับมอบหมายได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมถึงเกณฑ์การเทียบเคียง หลังจากได้ท าร่างเกณฑ์การเทียบเคียงดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการน าข้อมูลเรียนปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีวศึกษา ส านักงานการ
อาชีวศึกษา ได้ทวนสอบเบื้องต้น ประธานสรุปให้แก้เลขานุการปรับแก้และตรวจสอบค าผิด และแจ้งหน่วยงานที่มี
ความพร้อมให้ด าเนินการตามระบบทวิภาคีตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 และหากหน่วยงานใดที่ยังไม่พร้อมก็สามารถด าเนินการตามเกณฑ์
การเทียบเคียงทีผ่่านการพิจารณาของมหาวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไปพลางก่อน โดยงานประกันคุณภาพ จะแจ้ง
ไปยังหน่วยงานเพื่อทราบและเป็นแนวปฏิบัติตั้งร่วมกันในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม : มติรับรองเห็นชอบและมอบเลขานุการ ด าเนินการตรวจสอบและปรับแก้ในข้อย่อย ขั้นที่ 5  
ข้อ 5. 1, 5.๒ และ 5.3 ให้สอดคล้องกัน 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
6.1 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 -ไม่มี- 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

สิ้นสุดการประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (นายชาติชาย  ช่างแก้) 
เลขานุการที่ประชุม 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด) 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 


