
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง  ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบใหม่ ของ สกอ. และ สมศ. 

วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

 คุณเอ้ือ   รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ 
 คุณอ านวย ผศ.ดวงแข  สุขโข  
 คุณประสาน นายสุนทร  เหรียญจื้อ 
 คุณกิจ  นายสันติ  เกษมวัฒนปัญญา 
   นางชุดาภัค  เดชพันธ์ 
   ผศ.ดวงแข สุขโข 
   น.ส.ธยา  ภิรมย ์
   รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง 
   ผศ.สุใจ  พรเจิมกุล 
   นายมานะ  ภู่หล า 
 คุณลิขิต  นายฉัตรชัย  ศรีสม 



   
        

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง  ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบใหม่ ของ สกอ. และ สมศ. 

วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

ล าดับ
ที ่

 
 

ชื่อ-สกุล  

 
 
 
 
 

สังกัด หมายเหตุ 

 
 
 
 

๑ รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
 
 
 

๒ ผศ.สุใจ  พรเจิมกุล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
 
 
 

๓ ผศ.ดวงแข  สุขโข                  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
 
 
 

๔ นายสนุทร  เหรียญจื้อ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
 
 
 

๕ นางสาทิพย์  เส็งลา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
 
 
 

๖ น.ส.เปมิกา  จรรยาด ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
 
 
 

๗ นายฉัตรชัย  ศรีสม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
 
 
 

๘ นายอนสุรณ์  เฉื่อยฉ่่า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
 
 
 

๙ น.ส.เจนจิรา  งามมานะ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
 
 
 

๑๐ นายวรวฒุิ  บุญกล่า่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
 
 
 

๑๑ นางนิลบุล  ขอรวมเดช มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์  
 
 
 
 

๑๒ นายกุลพทัธ์  กุลชาติดิลก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์  
 
 
 
 

๑๓ ผศ.ยุทธนา  เขาสุเมรุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 
 
 
 

๑๔ รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 
 
 
 

๑๕ น.ส.ธยา  ภิรมย ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 
 
 
 

๑๖ น.ส.วีรวรรณ  อ่าภา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 
 
 
 

๑๗ น.ส.กาญจนา  คูนิอาจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 
 
 
 

๑๘ ผศ.สุนทร  ส่งตรัส มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

๑๙ นางชุดาภัค  เดชพนัธ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
๒๐ น.ส.มนต์ธิณี  ดลุย์เภรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
๒๑ นายนิกร  ศรีนวล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
๒๒ นายทวีรัตน์  แดงงาม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
๒๓ นายก่าธร  เขียวแก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
๒๔ น.ส.สยุมพร  บุญเกิดตะวนัออก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
๒๕ ผศ.กฤษฎี  สุขฉายี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
๒๖ ผศ.วารุณี  กรุดพันธ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
๒๗ น.ส.ศุภานนั  ทัพสัพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ  



   
๒๘ น.ส.ปิยวรรณ สนธิโสมพันธุ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี  
๒๙ นายสนัติ  เกษมวัฒนปัญญา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี  
๓๐ น.ส.วราพร  ชาญชัยฤทธิ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
๓๑ นางวไิรรัตน์  ราษฎร์สภา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
๓๒ นายมานะ  ภู่หลา่ สถาบนัการพลศึกษา  
๓๓ น.ส.สิริสกุล  เกิดมี สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป ์  
๓๔ นายชานนท์  พรมเสือ สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป ์  

 



   

บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง  ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบใหม่ ของ สกอ. และ สมศ. 
วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมบัวม่วง ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
นายสันติ  เกษมวัฒนปญัญา 

มทร.ธัญบรุ ี
 
 
 

นางชุดาภัค  เดชพันธ์ 
มทร.อีสาน 

 
 
 
 
 

ผศ.ดวงแข สุขโข 
มทร.พระนคร 

 
 
 
 
 

น.ส.ธยา  ภิรมย ์
มทร.ศรีวิชัย 

 
รศ.จารยุา  ขอพลอยกลาง

มทร.ศรีวิชัย 
 
 
 

ผศ.สุใจ  พรเจิมกลุ 
มทร.พระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 

มทร.ธัญบรุี ไดเ้ตรยีมแผนในเรื่องของเกญฑ์ของ สกอ. โดยมีการอบรมให้
ความรู้กับอาจารย์ประจ าหลักสตูร ผู้บริหารของคณะและผู้บริหารของ
มหาวิทยาลยั  ในเรื่องตัวบ่งช้ีของหลักสตูรที่เป็นปัญหาของเกณฑ์มาตรฐาน
ปี ๒๕๔๘  
 
แจ้งว่าล่าสดุระดับคณะ ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๙ ไม่มเีรื่องของการจัดการความรู้แล้ว 
มีแต่ในระดับสถาบันตัวบ่งช้ีที่ ๓.๙  
มทร.อีสาน จะจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์ กับประธานและกรรมการ
หลักสตูร อาจารย์ และผู้บริหาร เพื่อเตรียมการในเรื่องของหลักสูตร  
ในวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ซึ่งเป็นกรรมการ
ของ สกอ. มาเป็นวิทยากร  
 
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในระดับสถาบันตัวบ่งช้ีที่ ๓.๙ ว่าในหัวข้ออธิบายตัว
บ่งช้ี มีเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา แต่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่มี 
การจัดการความรู้ จะไม่มีในหัวข้ออธิบายตัวบ่งช้ี แต่มีอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
ข้อ ๕. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการ
ด าเนินการจัดการความรูต้ามระบบ 
 
 
แจ้งว่าล่าสดุเกณฑ์มาตรฐานเรื่องการจัดการความรู้ มีแตร่ะดับสถาบันไม่มี
ระดับคณะ 
 
น าเสนอเกณฑล์่าสดุของ สกอ. จากท่ีประชุม กกอ. วันท่ี ๑๒ ส.ค. ๕๗ แจ้ง
ว่ามีการปรับจาก ๔ พันธกิจเป็น ๕ องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีของการบริหาร
ความเสีย่งและการจัดการความรู้เป็น ๑ เกณฑ์ อยู่ในระดับสถาบันตัวบ่งช้ีที่ 
๓.๙   
 
มทร.พระนคร จะมีการจดัประชุมเชิญผู้เกีย่วข้องกับการร่างตัวบ่งช้ีใหม่ของ 
สกอ. มาเป็นวิทยากร ในเดือนตลุาคม ๒๕๕๗ และจะน าข้อมลูลา่สดุมาแจ้ง
ให้ทราบ จากการที่ได้ไปเข้าร่วมประชุม CIQA กลุ่มภาคกลางตอนลา่ง 
ควรพิจารณาตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้องกับหลักสตูรเป็นเกณฑ์ก่อน โดยเนน้ 
การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การประเมินคุณภาพหลักสูตร และ
น าผลไปพัฒนาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง  
ในส่วนของ มทร.พระนคร เอาความชัดเจนเป็นหลักก่อน โดยลงลึกและ
เตรียมการในเรื่องของหลักสูตร common data set (CDS) และจ านวน
นักศึกษา 
 
 

ตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพ
การศึกษารอบใหม่ ของ สกอ. 
และ สมศ. ว่าตัวบ่งช้ีคุณภาพ
การศึกษารอบใหม่ของ สกอ. ซึ่ง
จะใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ยัง
เป็นร่างซึ่งมีการเปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลาโดยจะต้องติดตาม
รายละเอียดเพื่อน ามาเตรียมตัว
ล่วงหน้า ควรพิจารณาตัวบ่งช้ีที่
เกี่ยวข้องกับหลักสตูรเป็นเกณฑ์
ก่อน โดยเน้นการบรูณาการการ
เรียนการสอน การวิจยั การ
บริการวิชาการและการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
การประเมินคณุภาพหลักสตูร 
และน าผลไปพัฒนา ส าหรับตัว
บ่งช้ีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้จะต้องติดตามความชัดเจน
ในระดับคณะและระดับสถาบัน
ต่อไป 



   
นายมานะ  ภู่หล า  
สถาบันการพลศึกษา 

ในส่วนของสถาบันการพลศึกษา พบว่าผู้ตรวจประเมิน และ สกอ. ช้ีแจง
ตรงกันจึงรอให้ สกอ. และ สมศ. มีความชัดเจนก่อนแล้วจึงมีการช้ีแจงผู้
ปฏิบัติต่อไป   

 
 



   

        
 
 
1. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 
 เพ่ือให้ทราบเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. และ สมศ. รอบใหม่ 
2.  สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร  
 ได้ทราบรายละเอียดความคืบหน้าตัวบ่งชี้ของ สกอ. รอบใหม่ที่จะใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  
3.  ส่ิงที่ไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 
 ยังไม่ได้ทราบความคืบหน้าตัวบ่งชี้รอบใหม่ของ สมศ. 
4.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 
 ไม่มี 
5.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ 
  ในประเด็นต่างๆ ที่ยังไม่ชัดเจน มทร.อีสาน และ มทร.พระนคร จะมีการจัดประชุมเชิญผู้เกี่ยวข้องกับ   
 การร่างตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. มาเป็นวิทยากร และจะน ามาถ่ายทอดต่อในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัต ิ
After Action Review (AAR)  
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