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สังกัด หมายเหตุ 

1 ผศ.เฟ่ืองฟ้า  เมฆเกรียงไกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        
2 นางวันดี  ช่วยประยูรวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
3 น.ส.เปมิกา  จรรยาดี             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
4 นายฉัตรชัย  ศรีสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
5 นายอนุสรณ์  เฉื่อยฉ่่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
6 นางนิลุบล  ขอรวมเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
7 นายกุลพัทธ์  กุลชาติดิลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
8 ดร.สุเทพ  ทองมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
9 ผศ.ยุทธนา  เขาสุเมรุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
10 รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
11 น.ส.ธยา  ภิรมย ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
12 น.ส.วีรวรรณ  อ่าภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
13 น.ส.กาญจนา  คูนิอาจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
14 นางชุดาภัค  เดชพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
15 นายทวีรัตน์  แดงงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
16 นายก่าธร  เขียวแก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
17 น.ส.สยุมพร  บุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
18 ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
19 น.ส.ศุภานัน  ทัพสัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
20 น.ส.ปิยวรรณ สนธิโสมพันธุ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
21 นายสันติ  เกษมวัฒนปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
22 ผศ. ดร.จิราภรณ์  พงษ์ศรีทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
23 นางกุลชยา  พงษ์แสวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
24 น.ส.วราพร  ชาญชัยฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
25 ผศ. ดร.โพธิพันธ์  พานิช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
26 น.ส.สิริสกุล  เกิดมี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
27 ผศ.ดวงแข  สุขโข                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
28 นายสุนทร  เหรียญจื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 



   

บันทึกการเล่าเรื่อง 
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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
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มทร.พระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสันติ  เกษมวัฒนปญัญา 
มทร.ธัญบรุ ี

 
 
 
 
 
 

รศ.จารยุา  ขอพลอยกลาง 
มทร.ศรีวิชัย 

 
 
 
 
 

ผศ.เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร 
มทร.พระนคร 

 
 
 

     ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษารอบใหมข่อง สกอ. ข้อมูลล่าสุดมี
การประกันคุณภาพหลักสูตร 6 องค์ประกอบคือ 1.การก ากับมาตรฐาน  
2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน และ 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวม 14 ตัวบ่งช้ี  การ
ประกันคุณภาพคณะมีด้วยกัน 5 องค์ประกอบคือ 1.การผลิตบัณฑิต 2.
การวิจัย 3.การบริการวิชาการ 4.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5.การ
บริหารจัดการ  รวม 13 ตัวบ่ง ช้ี   การประกันคุณภาพสถาบัน 5 
องค์ประกอบคือ 1.การผลิตบัณฑิต 2.การวิจัย 3.การบริการวิชาการ 4.
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5.การบริหารจัดการ  รวม 12 ตัวบ่งช้ี 
การประกันคุณภาพการศึกษาจะอยู่ในองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
ของคณะและสถาบัน ข้อ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหาร
ของ คณะ/สถาบัน เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของ คณะ/สถาบัน 
 
 
 
 
 
 
     การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับตัวบ่งช้ีใหม่ของ สกอ. ในส่วนของ 
มทร.ธัญบุรี มีการอบรมผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองอธิการบดี คณบดี รอง
คณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ทั่วไป ผอ.นุชนภา รื่นอบเชย จาก สกอ. แจ้งว่าเกณฑ์ สกอ. 
ใหม่ยังไม่ชัดเจนแน่นอน พูดถึงการท าหลักสูตรเพื่อรองรับ TQF ในส่วน
ขององค์ประกอบระดับคณะและสถาบัน มทร.ธัญบุรี ยังชะลอการ
ด าเนินงานอยู่ 
 
    ได้รับทราบจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร ว่าใน
เดือนธันวาคม 2557 สกอ. จะเชิญมหาวิทยาลัยไปรับทราบเกณฑ์ ปัจจุบัน
มี 11 สาขาและก าลังจะเพิ่มเป็น 12 สาขาวิชาที่มี มคอ.1 และ สกอ. จะ
มาตรวจระดับหลักสูตรเอง ปัจจุบันยังไม่มีการประกาศเป้าหมายคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2557 เนื่องจากอาจจะมีการเปลี่ยนเกณฑ์และตัวบ่งช้ี มีการ
ด าเนินงานเพียงส่งเกณฑ์เหล่านี้ไปให้คณะ/หน่วยงานฯ ในสังกัดเท่านั้น 
 
    เกณฑ์ สกอ. สมศ. ก.พ.ร. ยังไม่แน่นอนแต่ มทร.พระนคร ได้
ด าเนินการโดยยึดหลักเกณฑ์เดิมไปก่อนและเตรียมความพร้อมของตนเอง
ในเกณฑ์หลักสูตร  
 
    

ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษารอบใหม่ของ สกอ.      
    ข้อมูลล่าสุดมี 6 องค์ประกอบใน
การประกันคณุภาพหลักสูตร (14 
ตัวบ่งช้ี)  5 องค์ประกอบในการ
ประกันคณุภาพคณะ (13 ตัวบ่งช้ี) 
และ 5 องค์ประกอบในการประกนั
คุณภาพสถาบัน (12 ตัวบ่งช้ี) การ
ประกันคณุภาพการศึกษาจะอยู่ใน
องค์ประกอบการประกันคณุภาพ
ของคณะและสถาบัน ข้อ 5 การ
บริหารจดัการ ตัวบ่งช้ี 5.1 การ
บริหารของ คณะ/สถาบัน เพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ 
คณะ/สถาบัน คาดว่าในเดือน
ธันวาคม 2557 จะทราบเกณฑ์ที่
แน่นอน  
 
    การเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับตัวบ่งช้ีใหม่ของ สกอ.  
มทร.ธัญบรุี มีการอบรมผู้บริหาร 
อาจารย์ประจ าหลักสตูรและ
อาจารย์ทั่วไป 
     
 
 
    มทร.ศรีวิชัย ยังไม่มีการประกาศ
เป้าหมายคุณภาพ มีการด าเนินงาน
เพียงส่งเกณฑเ์หล่านี้ไปให้คณะ/
หน่วยงานฯ  
 
 
 
    มทร.พระนคร ได้ด าเนินการโดย
ยึดหลักเกณฑเ์ดิมไปก่อนและเตรยีม
ความพร้อมของตนเองในเกณฑ์
หลักสตูร 
 



   
ดร.สเุทพ  ทองมา 

มทร.ล้านนา 
    สมศ. จะมีการประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพ
การศึกษา” ประจ าปี 2557 ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2557 ล่าสุดยัง
ไม่มีค าตอบจาก สมศ. ว่าจะมีการอธิบายเรื่องเกณฑ์ตัวบ่งช้ีใหม่อย่างไร มี
การประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่าง สกอ. สมศ. ก.พ.ร. ให้แนวคิดว่าน่าจะ
มีการบูรณาการเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. และเปลี่ยนแนว โครงสร้าง ระบบ
การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา โดยให้แต่สถาบันก าหนดเกณฑ์
ประกันคุณภาพของตนเอง (Criteria) เป็นกระบวนการที่จะด าเนินการไป
เพื่อจะประกันคุณภาพของแต่ละสถาบัน เกณฑ์ของ สมศ. น่าจะเป็นเพียง
แนวปฏิบัติ  เพื่อตรวจประเมินว่า สกอ. กับ  สถาบันอุดมศึกษา ได้
ด าเนินการมีคุณภาพมากเพียงพอแล้วหรือยัง ถ้าสถาบันอุดมศึกษามี
เกณฑ์ประกันคุณภาพของตนเองที่ดีพอแบบต่างประเทศในยุโรปและญี่ปุ่น
ก็จะได้รับการรับรอง 
    ในที่ประชุม สมศ. มีแนวความคิดว่า สมศ. จะตรวจประเมินแบบ Area 
Base คือตรวจทั้งจังหวัด ตั้งแต่ระดับประถม มัธยม อาชีวะ และ
มหาวิทยาลัย ทั้งหมดเป็นปี พ.ศ.  เช่น พื้นที่ จ.เชียงใหม่ จะรับการตรวจ
ในรูปแบบนี้ใน พ.ศ. 2560 และ มทร.ล้านนา จะได้รับการตรวจด้วย 
มหาวิทยาลัยต่างจังหวัดจะถูกตรวจติดตามทุก 5 ปี ขึ้นอยู่กับความพร้อม 

ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษารอบใหม่ของ สมศ. 
    ล่าสุดยังไม่มีค าตอบว่าจะมีการ
อธิบายเกณฑ์ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ “การประกันคุณภาพ
การศึกษา” ประจ าปี 2557 ระหว่าง
วันท่ี 8-10 ธันวาคม 2557 หรือไม่ 
มีแนวความคิดว่า สกอ. สมศ. 
ก.พ.ร. ควรจะมีการบรูณาการเกณฑ์
สกอ. และ สมศ. และเปลี่ยนแนว 
โครงสร้าง ระบบการประกัน
คุณภาพระดับอดุมศึกษา โดยให้แต่
สถาบันก าหนดเกณฑ์ประกัน
คุณภาพของตนเอง (Criteria) 
เกณฑ์ของ สมศ. น่าจะเป็นเพียง
แนวปฏิบัติ เพื่อตรวจประเมิน สกอ. 
กับ สถาบันอุดมศึกษา ว่าได้
ด าเนินการมีคุณภาพมากเพียงพอ
แล้วหรือยัง และให้การรบัรอง 
    สมศ. มีแนวความคิดว่า จะตรวจ
ประเมินแบบ Area Base คือตรวจ
ทั้งจังหวัด ตั้งแต่ระดับประถม มัธยม 
อาชีวะ และมหาวิทยาลัย เป็นปี 
พ.ศ. และตรวจตดิตามทุก 5 ปี เริม่
จากพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม่ ในปี พ.ศ . 
2560 โดย จะมีการถูกตรวจตดิตาม
ทุก 5 ปี ขึ้นอยู่กับความพร้อม 

 
 



   

        
 
 
1. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 
 เพ่ือให้ทราบเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. และ สมศ. รอบใหม่ 

2.  สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร  
 ได้ทราบรายละเอียดความคืบหน้าตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. รอบใหม่ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2557 

3.  สิ่งที่ไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 
 ยังไม่ได้รายละเอียดตัวบ่งชี้ใหม่ที่แน่นอนชัดเจน 

4.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมการเพ่ือรองรับตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. 

5.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ 
  จัดกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งต่อไป ในวันที่ 12 มกราคม 2558 เพ่ือให้ทราบ

ความก้าวหน้าล่าสุดของตัวบ่งชี้ใหม่ สกอ. ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่แน่นนอนในเดือนธันวาคม 2557  

การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัต ิ
After Action Review (AAR)  
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