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รายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ 3/2564 (ครั้งที่ 1/2564) 

วันจันทร์ ที ่1 พฤศจิกายน ๒๕๖4 เวลา ๐๙.3๐ น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ZOOM Cloud Meetings  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ผู้มาประชุม : 
1 ผศ.เสนอ  สะอาด  ผู้ช่วยอธิการบดี    ประธานในที่ประชุม 
2 ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ  
3 ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
4 นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
5 นายณัฐวุฒิ  สุภารัตน ์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ  
6 นางสาวมณฑนรรห์  วัฒนกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
7 นางสาวจุฑามาศ  จันโททัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
8 นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 

9 นายชนาธิป ลีนิน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
10 นายฐาปนิค  ตีระพันธ์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
11  นางสาวรุ่งนภา  ชุมทอง  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
12 นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน  กองกลาง    กรรมการ 
13  นางสาวธารารัตน์  อะฆะนัง กองกลาง    กรรมการ 
14 นางนงนาฎ  ระวังวงศ์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
15  นายธนพัต  ธรรมโชต ิ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
16 นางสาวจุฬาลักษณ์  โรจนานนท์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
17 ผศ.ศิวดล  นวลนภดล  วิทยาลัยรัตภูมิ    กรรมการ 
18 นายประชิต  พรหมสุวรรณ วิทยาลัยรัตภูมิ    กรรมการ 
19 นายณัฐิรงค ์ กฤตานนท์  วิทยาลัยรัตภูมิ    กรรมการ 
20 ผศ.อริษา  โสภาจารย์  วิทยาลัยรัตภูมิ    กรรมการ 
21 นายอารีย์ เต๊ะหละ  วิทยาลัยรัตภูมิ    กรรมการ 
22 นางธมลชนก  คงขวัญ  วิทยาลัยรัตภูมิ    กรรมการ 
23 ผศ.ธนวิทย์  ทองวิเชียร  วิทยาลัยรัตภูมิ    กรรมการ 
24 นางราตรี  สุยบางด า  วิทยาลัยรัตภูมิ    กรรมการ 
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25 นางสาววีรวรรณ  อ าภา  งานประกันคุณภาพ   กรรมการ 
26 นางสาวกวิตา  แก้วพุ่มช่วง งานประกันคุณภาพ   กรรมการ 
27  นางสาววิจิตรา  ช่วยแก้ว งานประกันคุณภาพ   กรรมการ 
28  นางสาวมัชรินทร์  สังข์ไพฑูรย์ งานประกันคุณภาพ   กรรมการ 
29  นายชาติชาย ช่างแก้  งานประกันคุณภาพ   เลขานุการที่ประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม : 
1  นางสาวสุชาดา  บุญโท  งานวิเทศสัมพันธ์ 
2  นางสาวอภิชญา  ลิมปนะพิทยาธร งานวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ไม่มาประชุม : (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1 ผศ.จักรพงษ ์ จิตต์จ านงค์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
2 ผศ.ณปภัช  คงฤทธิ์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ  
3  นายภาณุมาศ  สุยบางด า  วิทยาลัยรัตภูมิ      กรรมการ 
4 นางพัชรินทร์  บุญนุ่น    วิทยาลัยรัตภูมิ    กรรมการ 
5  นางอ ามรรัตน์  คงกะโชติ    วิทยาลัยรัตภูมิ    กรรมการ 
6   นายสุห์ดี  นิเซ็ง   วิทยาลัยรัตภูมิ    กรรมการ 
7 นายต่อยศ  เจริญ   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 

 ผศ. เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับและเปิด 
การประชุม พร้อมมอบหมายให้ นายชาติชาย  ช่างแก้ ท าหน้าที่เลขานุการ ในที่ประชุม โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ของการประชุมในครั้งนี ้และเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 :  เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้ง  

1.1.1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ตามที่มติที่ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 
คณะกรรมการก ากับ ติดตาม และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
มีมติให้เพ่ิมเติมคณะกรรมการส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองกลาง และส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีหน้าที่ตามค าสั่งแต่งตั้งที่ 1766/2564 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ถือเป็น
การสนับสนุนให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย ที่ด าเนินการจัดการศึกษา 
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าประสงค์ 
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 1.1.2 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ เรื่องการจัดประชุมครั้งที่ 3/2564 (ประจ าปีการศึกษา 
1/2564)  เกิดความล่าช้าเนื่องจากต้องรอผลการประเมินจากหน่วยงานระดับ ปวส. ของวิทยาลัยรัตภูมิ และคณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกอบกับคณะกรรมการติดภารกิจ ส่งผลให้คณะกรรมการไม่ครบองค์
ประชุม จึงเป็นสาเหตุท าให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

1.2  เรื่องท่ีคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 - ไม่มี-  
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามท่ีได้มีการประชุม ครั้งที่ 
2/๒๕๖4  (ปีการศึกษา 2563) วันที่ 22 มีนาคม ๒๕๖4 เวลา ๑3.๐๐ น. ผ่านการประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud 
Meetings ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ดังเอกสารแนบหน้าที่ 25-29) 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ๒๕๖4 

ระเบียบวาระท่ี 3 :  เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี- 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 :  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุม 
 -ไม่มี- 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ตามค าสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัย ที่ 1766/2564  ลงวัน 12 ตุลาคม  2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับ ติดตาม และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แล้วนั้นงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงแจ้งเพ่ือทราบค าสั่งดังกล่าว ดังตั้งต่อไปนี้  (ดังเอกสารแนบหน้าที่ 30-33) 
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 ทั้งนี้คณะกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องรายชื่อค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รายของ ผศ.จักรพงษ์  จิตต์จ านง ได้ลาศึกษาต่อทั้งนี้ทางคณะครุศาสตร์ฯ จะได้ 
ท าหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการต่องานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  และประธานได้แจ้งเพ่ิมเติม
ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการ ก็ให้ด าเนินการแจ้งรายชื่อมายังงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยด่วน เพ่ือจะได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกัน  

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้มีการแก้ไขค าผิดในค าสั่งแต่งตั้งที่ 1766/2564 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 
หน้าที่ 3 อ านาจหน้าที่คณะกรรมการก ากับ ติดตามฯ ข้อที่ 1 พิมพ์ตกค าว่า “วิ” (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีชัย) 

4.3  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และวิทยาลัยรัตภูมิ 

      ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการพัฒนาและด าเนินการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน 
เพ่ือเป็นระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ตลอดจนการประเมินผล ติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพภายใน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2๕62 มีการก าหนดให้มหาวิทยาลัย ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาใน ทุกระดับ 
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย โดยมีการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และวิทยาลัยรัตภูมิ ได้มีการตรวจประเมินผล
การประกันคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกับประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ก าหนด 

 ในการนี้ งานประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี ในฐานะหน่วยงานที่ก ากับ ติดตาม  และดูแลการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน การอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2562 ของคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และวิทยาลัยรัตภูมิ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินทั้งสองหน่วยงาน ดังนี้ 
 1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม โดยมีผลการประเมินตามมาตรฐาน ดังนี้ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 จุดเด่น 
 - 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1) ควรวางระบบกลไกในการดูแลผู้เรียน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการติดตามผู้เรียน มีข้อมูลสรุปอย่าง
ชัดเจน พิจารณา KPI / ค่าเป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ผู้เรียนควรได้รับ 
 2) ควรมีระบบการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การต่อยอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือการน าไป
ปฏิบัติ การแข่งขัน การประกวด การรับรางวัล 
 3) คณะควรมีระบบและกลไก ในการส่งเสริม ให้ผู้เรียน มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ โดยการ 
วางแผน ก าหนดโครงการ กิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัด ร่วมทั้งก ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
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 4) คณะควรมีระบบและกลไก ในการส่งเสริม ให้ผู้เรียน มีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย โดยการวางแผน ก าหนดโครงการ กิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัด รวมทั้งก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 5) คณะควรมีระบบและกลไก ในการส่งเสริม ให้ผู้เรียน มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยการวางแผน 
ก าหนดโครงการ กิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัด รวมทั้งก ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 6) คณะควรมีระบบและกลไก ในการส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีงานท าหรือศึกษาต่อ โดยการวางแผน ก าหนด
โครงการ กิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัด รวมทั้งก ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 7) คณะควรมีระบบการน าข้อมูล การส าเร็จการศึกษา การมีงานท า และการศึกษาต่อ มาวิเคราะห์ เพ่ือการ
ปรับปรุง พัฒนาและใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
 จุดเด่น 
 - 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1) คณะควรจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ควรมีการแสดงกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มีการบูรณาการ 
กับคุณธรรมจริยธรรม และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการท ากิจกรรมของผู้เรียน และการประเมินผล 
ตามสภาพจริง 
 2) คณะควรก าหนดให้มีการการบันทึกหลังการสอนของรายวิชา ทุกครั้งที่สอน เพ่ือน าประเด็นไปสู่การวิจัย
และแก้ปัญหาในชั้นเรียน 
 3) คณะควรส่งเสริมให้ผู้สอนมีการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียน ในลักษณะ R&D เพ่ือยังคงรักษา
จ านวนผู้เรียนให้อยู่ในระบบ 
 4) คณะควรส่งเสริมให้ผู้สอน น าความรู้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสร้าง
ผลงานหรือนวัตกรรม และเผยแพร่ 
 5) คณะควรก าหนดให้มีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล เพื่อใช้ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ในรายวิชาที่สอน 
 6) คณะควรออกประกาศของหน่วยงาน เพ่ือก าหนดการสั่งการและการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 
และมีแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน 
 7) คณะควรก าหนดพ้ืนที่การให้บริการ Internet ก าหนด User ส าหรับวิชาการและความความบันเทิง เพื่อ
สามารถจัดท าข้อมูลประกอบการพัฒนาคณะ 
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
 - 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
 1) คณะควรมีระบบและกลไกในการจัดท าแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ และมี
ระบบติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียน การนิเทศผู้เรียน 
 2) คณะควรปรับรูปแบบในการบริการวิชาชีพ ให้เป็นในลักษณะของการน าวิชาชีพไปบริการแก่ชุมชน 
และสังคม 

 ๒) วิทยาลัยรัตภูมิ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 5 
หลักสูตร ได้แก่สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีผลการประเมินตามมาตรฐาน ดังนี้ 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2563 

วิทยาลัยรัตภูมิ 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน ร้อยละ 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์ 

86.08 46.00 198.00 ดีเลิศ 

 1.1 ด้านความรู้   100.00 20.00 100.00  
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 8.57 7.00 3.00 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 100.00 19.00 95.00 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   85.36 41.00 175.00 ยอด

เยี่ยม 
 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา 100.00 5.00 25.00  
 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 92.94 17.00 79.00  
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100.00 13.00 65.00  
 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 20.00 6.00 6.00  
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 75.39 13.00 49.00 ยอด

เยี่ยม 
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 9.00 45.00  
 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 20.00 4.00 4.00 

ผลรวม 100.00 422.00 ยอด
เยี่ยม ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 84.40 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 จุดเด่น 
    - 
จุดที่ควรพัฒนา 

 1) วิทยาลัย ควรมีระบบและกลไกการดูแลแนะแนวผู้เรียน ก าหนดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การบริการดูแล
ต่อเนื่อง มีการก ากับติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
 2) วิทยาลัย ควรพิจารณาตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของกิจกรรมโครงการที่สะท้อนให้เห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โดยการวัดและแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม 
 3) วิทยาลัย ควรมีระบบก ากับติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการต่อยอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือน าไป
ปฏิบัติ การแข่งขัน การประกวด 
 4) วิทยาลัย ควรวางแผนในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการโดยก าหนดกิจกรรมโครงการ 
ก าหนดตัวชี้วัด และก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 5) วิทยาลัย ควรมีระบบกลไกวางแผนการส่งเสริมการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ หาเวทีร่วมประกวดแข่งขัน
เพ่ือรับรางวัลในแต่ละระดับ ทั้งนี้วิทยาลัย ควรมีการประสานไปยัง สอศ. หรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้มีคุณสมบัติในการเข้า
ร่วมและรับรางวัลในแต่ละระดับ 
 6) วิทยาลัย ควรมีระบบและกลไกในการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นปัจจุบันและได้มาตรฐาน 
รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน  
 7) วิทยาลัย ควรมีการพัฒนารูปแบบการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างเป็นระบบ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาและใช้ในการตัดสินใจของผู้รับบริการ 
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 จุดเด่น 
 1) มีการพัฒนาภูมิทัศน์และสถานที่อย่างต่อเนื่อง 
 2) ระบบไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1) วิทยาลัย ควรก าหนดให้มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ ที่ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้สื่อและการ
ประเมินผลพร้อมทั้งบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 
 2) วิทยาลัย ควรก าหนดให้จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลในรายวิชา เพื่อดูแลช่วยเหลือด้านการเรียนในแต่
ละรายวิชา (หรือมีการจัดโครงการพบปะผู้ปกครองส าหรับผู้เรียนที่ต้องได้รับค าแนะน าเป็นพิเศษต่อเนื่อง) 
 3) วิทยาลัย ควรสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 4) การบริหารจัดการเพ่ือเปิดหลักสูตรทวิภาคี 
 5) ระบบน้ าที่มีหินปูน ท าให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ 
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 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
 มีการบรูณาการ การเรียนการสอนในทุกสาขาวิชาสู่นวัตกรรมทั้งด้านจิตอาสาและด้านวิชาการ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 วิทยาลัย ควรมีระบบกลไกวางแผนการส่งเสริมการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ หาเวทีร่วมประกวดแข่งขัน
เพ่ือรับรางวัลในแต่ละระดับ ทั้งนี้วิทยาลัย ควรมีการประสานไปยัง สอศ. หรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้มีคุณสมบัติในการเข้า
ร่วมและรับรางวัลในแต่ละระดับ 
 คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะเห็นควรประสานงานไปยัง สอศ. เรื่องการจัดแข่งขั้นทักษะทางวิชาการ และ
การเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ทั้งนี้ประธานตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานใดที่ควรจะท าหน้าที่หลักและรับผิดชอบในการจัด
กิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นฝ่ายวิชาการใช่หรือไม่อย่างไร หรือไปต่อมหาวิทยาลัย สามารถจัดการประกวดการแข่งขัน
ทักษะระดับสูงเองได้โดยเชิญ สอศ. เข้ามาร่วมด้วย 
 ประธาน รับเรื่องเผื่อประสานงานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือผลักดันกิจกรรมดังกล่าว และมอบให้ สวท. 
จัดท าแบบฟอร์มกลางในการปฏิบัติงาน เพื่อว่าคณะครศุาสตร์ฯ และรัตภู สามารถน ามาใช้ร่วมกันได้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  
มติที่ประชุม:  รับทราบ 

4.4 ปฏิทินการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2564 (1 กรกฏาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
  งานประกันคุณภาพการศึกษา   ไดม้ีการจัดท าปฏิทินการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และได้มีการแจ้งเวียนไปยังหน่วยรับทราบ และด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

 

10/8 

 

 
 
 
 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

 

11/8 

 

 
 คณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตถึงปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย เห็นควรแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องในช่วงต้นปีการศึกษา เพ่ือให้หน่วยงานได้น าไปวางแผนการด าเนินการของหน่วยงานในปีการศึกษานั้นๆ 
และเสนอต่อที่ประชุม คณะ/วิทยาลัย ต่อไป  และทันท่วงที และสาเหตุที่ท าให้การประชุมในครั้งนี้เกิดความล่าช้า 
เนื่องมาจากต้องรอผลการประเมินของหน่วยงาน ประกอบกับหน่วยงานแจ้งมายังงานประกันคุณภาพการศึกษา
เนื่องจากคณะกรรมการติดภาระกิจ ทั้ง 2 หน่วยงาน ท าให้คณะกรรมการไม่ครบองค์ประชุม สืบเนื่องให้การประชุม
ล่าช้า ดังนั้นในปีการศึกษาถัดไปควรประชุมในเดือนสิงหาคม  ของปีการศึกษานั้นๆ และการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ต้องตรวจให้แล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม และพร้อมทั้งรายงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 มติที่ประชุม:  เห็นชอบดังนี้ 
 1. ปรับแกป้ฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การอาชีวศึกษา โดยจัดประชุม
คณะกรรมการก ากับ ติดตามและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ปวส. เดือนในสิงหาคม 
 2. จัดประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตามและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ปวส. ครั้งที่ 2 
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
 3. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. ต้องตรวจให้แล้วเสร็จภายใน 
เดือนกรกฎาคม 2564 พร้อมส่งเล่มรายงานการประเมินการประเมินตนเอง (SAR)  
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 4. เดือนสิงหาคม จัดประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตามฯ หากหน่วยงานใดส่งเอกสารล่าช้าก็สามารถ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด และรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหาร ต่อไป 
 5. เดือนกันยายน รายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย 

6. ในการจัดประชุมครั้งต่อไปต้องไม่ตรงกับการประชุมของหน่วยงานดังนี้  คือ การประชุมผู้บริหาร การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมสภาวิชาการ และการประชุมประจ าเดือนขอหน่วยงานต่างๆ  
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4.5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
 ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ได้มขี้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานจึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕64 ดังนี้ 
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มติที่ประชุม:  รับทราบ 
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4.6 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4  
วิทยาลัยรัตภูมิ 
 ตามที่ วิทยาลัยรัตภูมิ ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้มีข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานจึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕64 ดังนี้ 
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มติที่ประชุม : รับทราบ หากหัวหน้าหน่วยงานมีความเห็นปรับแก้ประการใดให้ส่งกลับมายังงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อน าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 :  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 -ไม่มี-   
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 : เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 พิจารณาแนวทางการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ตามค าสั่งที่ 409/2562 เรื่องผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยได้มีการ
ฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา2561 
เมื่อวันที่ 18-19 เม.ย. 2562  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่ได้มีการพิจารณาการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการก ากับติด ติดตามฯ เห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ จะเป็นส่วนหนึ่ง 
ที่สามารถน ามาพิจารณาด าเนินการ เพ่ือขึ้นทะเบียนรายชื่อเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ขององค์กร  โดยมีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ 

 1) นายภานุมาศ  สุยบางด า  วิทยาลัยรัตภูมิ    
 2) นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง  วิทยาลัยรัตภูมิ   
 3) นางธมลชนก  คงขวัญ  วิทยาลัยรัตภูมิ   
 4) ผศ.ธนะวิทย์  ทองวิเชียร  วิทยาลัยรัตภูมิ   
 5) ผศ.ศิวดล  นวลนภดล  วิทยาลัยรัตภูมิ   
 6) นางอ ามรรัตน์  คงกะโชติ  วิทยาลัยรัตภูมิ   
 7) นางสาวน้ าเพ็ญ  พรหมประสิทธิ์ วิทยาลัยรัตภูมิ   
 8) นางสาวฐิติมา  จุลจินดา  วิทยาลัยรัตภูมิ   
 9) นายณัฐิรงค์  กฤตานนท์  วิทยาลัยรัตภูมิ   
 10) นายประชิต  พรหมสุวรรณ วิทยาลัยรัตภูมิ   
 11) นายภาวนา  พรหมสาลี  วิทยาลัยรัตภูมิ   
 12) นายพิเชฐ  สุวรรณโณ  วิทยาลัยรัตภูมิ   
 13) นางสาวทิพย์มณี  ขุนฤทธิ์  วิทยาลัยรัตภูมิ   
 14) นางราตรี  สุยบางด า  วิทยาลัยรัตภูมิ   
 15) ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 16) นางทรงนคร  การนา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 17) นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 18) นางสาวมณฑนรรห์  วัฒนกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 19) นางสาวฉารีฝ๊ะ  หัดยี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 20) นายจักรพงษ์  จิตต์จ านงค์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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 21) นางสาวจุฑามาศ  จันโททัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 22) นางณปภัช  คงฤทธิ์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 23) นายณัฐวุฒิ  สุภารัตน์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 24) นางสาวนภารัตน์  เกษตรสมบูรณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 25) นางสิริอร  ตระกูลเมฆี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่างหลักเกณฑ์ แนวทางในการก าหนดคุณสมบัติหรือ
รายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณากรรมการชุดดังกล่าวนี้ โดยประกอบด้วยบุคลากรจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี และวิทยาลัยรัตภูมิ จ านวน 25 คน โดยจะมีการจัดอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือขึ้นทะเบียนรายชื่อเป็นผู้ตรวจ
ประเมินของ มทร.ศรีวิชัย ตามระเบียบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ศรีวิชัย ซ่ึงก าหนดรายละเอียดของ
ผู้ตรวจประเมินฯ ดังต่อไปนี้ 
 1) เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 2) ต้องผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  หรือจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็นที่ยอมรับ 
หรือได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
 3) ผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน ต้องน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงาน 
 4) ต้องมีทัศนคตทิี่ดีต่อหน่วยงานและองค์กร 
 6) งานที่เกี่ยวข้องกับส่วนกลางในระดับ ปวส. ที่ต้องด าเนินการหรือขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการ  
ที่เพ่ิมเติมขึ้นมาประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ กองกลาง ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หาก คณะ/วิทยาลัย มีความประสงค์จะให้หน่วยงานดังกล่าว ด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 
กับระดับ ปวส. ก็สามารถกระท าได้ 
สิ้นสุดการประชุมเวลา 1๒.20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (นายชาติชาย  ช่างแก้) 
เลขานุการที่ประชุม 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด) 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
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