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รายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตามและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครั้งที่ 1/2562  
วันศุกร์ 15 มีนาคม ๒๕๖2 เวลา 09.๓๐ น. ถึง เวลา 15.30 น. 

ณ ห้องประชุมยางนา ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย สงขลา 
 

 

ผู้มาประชุม : 
1. ผศ.เสนอ  สะอาด  ผู้ช่วยอธิการบดี     ประธานในที่ประชุม 
2. ผศ.ปิยะ   ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
3. ดร.ภาณุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
4. นายกิติศักดิ์  วัฒนกุล  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน  ผู้อ านวยการกองกลาง 
6. นางสาวฉารีฝ๊ะ  หัดยี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
7. นายจักรพงษ์  จิตต์จ านงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
8. นางณปภัช  คงฤทธิ์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
9. นางสานภารัตน์  เกษตรสมบูรณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
10. นางสาวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
11. ว่าที่ ร.ต.เดชวิน  แก้วศรีวงศกร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
12. นางสาวสิริอร  ตระกูลเมฆี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
13. นายธนพตั  ธรรมโชต ิ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14. นายกนกพล  เมืองรักษ์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15. นางสาววีรวรรณ  อ าภา  กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
16. นางสาวกาญจนา  คูนิอาจ  กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
17. ว่าที่ ร.ต.หญิง ลัดดา ทองตั้ง  กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
18. นางสาวจุฑาทิพย์  แซ่ลิ่ม  กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
19. นายชนาธิป  ลีนิน  กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ เลขานุการที่ประชุม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม : 
 - ไม่มี - 
 
ผู้ไม่มาประชุม :  
 - ไม่มี - 
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เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 

   ผศ.เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานกรรมการฯ ประธานในที่ประชุม  กล่าวต้อนรับ
และเปิดการประชุม พร้อมมอบหมายให้ นายชนาธิป ลีนิน เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 :  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2 :  รับรองรายงานการประชุม 

   - ไม่มี -   

ระเบียบวาระท่ี 3 :  เรื่องสืบเนื่อง 

   - ไม่มี -     

ระเบียบวาระท่ี 4 :  เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

   - ไม่มี -   

ระเบียบวาระท่ี 5 :  เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

    5.1 พิจารณาแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพ้ืนฐานและส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

    อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตามและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ๒๕๖2 ณ ห้องประชุมยาง
นา ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย สงขลา ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กองวิเทศสัมพันธ์และการประกัน
คุณภาพ ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูล พร้อมก าหนดวัน เวลา สถานที่และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการจัด
ประชุมหารือการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพ้ืนฐานและส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

    โดยเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.2561 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพ้ืนฐานและส่วนที่เกี่ยวข้อง  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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    1. ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 
     1.1 ข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
     1.2 ข้อที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
     1.3 ข้อที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
     1.4 ข้อที่ 5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
    สถานศึกษา 
     1.5 ข้อที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการ
    สอนในชั้นเรียน 
 

    2. ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
     2.1 ข้อที่ 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
      2.1.1 ข้อที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ 
     บริหารจัดการสถานศึกษา 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังต่อไปนี้ 

1. การด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน ข้อที่ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 และ 5.5 ให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ด าเนินการประสานงานและขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองกลางและส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยตรง และในกรณีของวิทยาลัยรัตภูมิซึ่งมีระบบบริหารจัดการด้านปัจจัยพ้ืนฐานภายในวิทยาลัยนั้น  
หากต้องการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ให้ด าเนินการประสานงานกับกองกลางและส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตรงเช่นกัน 

2. การด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ข้อที่ 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้อย่อยที่ 3.2.2  
การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 2.1 ให้คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  และ วิทยาลัยรัตภูมิ 
ด าเนินการรวบรวมชื่อระบบสารสนเทศที่ผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการอยู่ในปัจจุบัน สรุปและจัดส่งมายังงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
ผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการไว้เป็นข้อมูลส่วนกลาง 

 2.2 ในการด าเนินการตาม ข้อที่ 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้อย่อยที่ 3.2.2  
การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา เกณฑ์การประเมินข้อที่ 4 ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2561 ให้ผู้บริหารคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ วิทยาลัยรัตภูมิ ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 2.3 ในการด าเนินการตาม ข้อที่ 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้อย่อยที่ 3.2.2  
การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา เกณฑ์การประเมินข้อที่ 5  ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  
ในปีการศึกษา 2561 ให้ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ วิทยาลัยรัตภูมิ ด าเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามข้อ 2.2) และน าผลที่ได้จากการประเมินระบบฯ แจ้งไปยังหน่วยงาน
เจ้าของระบบฯ เพ่ือด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 

3. เนื่องจากการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินการชี้แจงเกณฑ์เมื่อเดือนเมษายน 2562  
ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาปลายปีการศึกษา 2561 หากการด าเนินการในส่วนใดไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วน  
ให้เริ่มต้นด าเนินการใหม่ในปีการศึกษา 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 :  เรื่องอ่ืนๆ 

   - ไม่มี -      

สิ้นสุดการประชุมเวลา 12.30 น. 
 

                     
(นายชนาธิป ลีนิน) 
เลขานุการที่ประชุม 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
(นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่ลิ่ม) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด) 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 
 
 


