
กลุม สรางคุณภาพดวยคนคุณภาพ
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

เรื่อง หัวหนางานประกัน (QMR) : กุญแจสําคัญแหงความสําเร็จ
วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2556

ณ  สํานักประกันคุณภาพ  ช้ัน  4   สํานักงานอธิการบดี

คุณเอ้ือ ผศ.สุใจ พรเจิมกุล
คุณอํานวย นางสาวอทัยการณ จันเสนา
คุณประสาน นายวรวุฒิ บุญกล่ํา
คุณวิศาสตร นางสาวเจนจิรา งามมานะ
คุณกิจ นางทิพยสุคนธ ฉวีพิศาล
คุณลิขิต นางสาววาสนา สังขโพธิ์
คุณลิขิต นางสาวอทัยการณ จันเสนา



กลุม สรางคุณภาพดวยคนคุณภาพ
ผูเขารวมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ

เรื่อง  หัวหนางานประกัน (QMR)  : กุญแจสําคัญแหงความสําเร็จ
วันท่ี  15  พฤศจิกายน  2556

ณ  สํานักประกันคุณภาพ  ช้ัน  4   สํานักงานอธิการบดี

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลงนาม หมายเหตุ
1 ผศ.สุใจ                  พรเจิมกุล ผูอํานวยการสํานัก

ประกันคุณภาพ
2 นางสาวเจนจิรา งามมานะ นักวิชาการศึกษา
3 นางสาววาสนา สังขโพธิ์ นักวิชาการศึกษา
4 นายวรวุฒิ               บุญกล่ํา นักวิชาการศึกษา
5 นางสาวอทัยการณ จันเสนา จนท.บริหารงานท่ัวไป
6 นางทิพยสุคนธ ฉวีพิศาล จนท.บริหารงานท่ัวไป



บันทึกการเลาเรื่อง (1/57)
เรื่อง  หัวหนางานประกัน (QMR)  : กุญแจสําคัญแหงความสําเร็จ

วันท่ี  15  พฤศจิกายน  2556
ณ  สํานักประกันคุณภาพ  ช้ัน  4   สํานักงานอธิการบดี

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได
นางสาวเจนจิรา  งามมานะ งานประกันคุณภาพเปนหัวใจสําคัญขององคกร  ระบบ

ประกันคุณภาพจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของ
องคกรไดอยางยั่งยืนและตอเนื่อง ผูบริหารตองใหความสําคัญ
และบุคลากรทุกคนในองคกรจะตองตระหนักรูและมีสวนรวม
รับผิดชอบโดยบุคคลท่ีจะทําใหระบบบริหารคุณภาพของ
องคกรสามารถดําเนินการไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว คือ
หัวหนางานประกัน
หัวหนางานประกัน (QMR) ท่ีดีควรมีคุณลักษณะดังนี้

1.  มีทักษะการคิดอยางเปนระบบ
2.  มีความเขาใจในระบบประกันคุณภาพและการบริหาร
คุณภาพขององคกรเปนอยางดี
3.  มีความสามารถในการสื่อสารใหฝายบริหารและฝายปฏิบัติ
ไดรับทราบขอมูลไดอยางถูกตอง และตรงตามความเปนจริง
4.  มีความเปนผูนํา  มีมนุษยสัมพันธและเปนกัลยาณมิตรท่ีดี
5.  เปนท่ียอมรับของบุคลากรในองคกร
6.  มีความสามารถในการกํากับดูแล  และประสานงานในการ
จัดทําระบบการประกันคุณภาพ
7.  สามารถผลักดันใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในองคกรให
บรรลุผลไดดวยดี
8.  สามารถใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพแกบุคลากรทุกระดับในองคกรได
9.  สามารถนําขอมูลผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์ ท่ี เกิดข้ึนมา
ปรับปรุงเพ่ือพัฒนาคุณภาพขององคกรได และ
10. มีความตั้งใจจริงและมีความอดทนกอการปฏิบัติหนาท่ี

“หัวหนางานประกัน (QMR) คือ
กุญแจสําคัญในการขับเคลื่อน
คุณภาพของคน และ
สถานศึกษา  เพ่ือนําไปสูสังคม
คุณภาพ”

-

กุญแจ 3 ดอก  ไขสูการพัฒนาคุณภาพ
“คุณภาพ” คือ หัวใจสําคัญของการพัฒนาท่ียั่งยืน การพัฒนา
ท้ังในทุกๆดานไมวาจะเปนดานกายภาพ  เครื่องไมเครื่องมือ
สื่อการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรและ
การสรางองคความรู การพัฒนาดังกลาวถือเปนการสราง
วัฒนธรรมคุณภาพข้ึนในระบบการศึกษาไทย



ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได
การปรับและสรางทัศนคติท่ีถูกตองเปนอีกเรื่องหนึ่งท่ี สมศ.จะ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานในทศวรรษท่ี  2  โดยขอนอมนําพระ
ราชดํารัสอันทรงคุณคาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
เรื่อง “เขาใจ  เขาถึง  พัฒนา” มาใชเปนแนวทางในการปรับ
ทัศนคติท่ีดีตอการประเมินคุณภาพ
“เขาใจ” ปจจุบันการประเมินกลายเปนเรื่องสําคัญยิ่งตอการ
พัฒนาคุณภาพในทุกองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา
สวนใหญรูจักและมีความเขาใจเครื่องมือ เกณฑ และระบบการ
ประเมินมากข้ึน ท่ีสําคัญตองเขาใจ สมศ. เขาใจผูประเมินและ
เขาใจตนเอง ถึงภาระบทบาทหนาท่ีของแตละคนท่ีแตกตางกัน
โดยตองรับผิดชอบทํางานในสวนท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุตาม
เปาหมาย
“เขาถึง” ประโยชนและคุณคาของการประเมิน เรื่องนี้เปน
เรื่องท่ีสําคัญมาก เพราะหากสถานศึกษาเตรียมรับการประเมิน
เพียงเพ่ือใหผานและไดรับการรับรองมาตรฐาน โดยไมได
ตระหนักหรือมองขามประโยชนและคุณคาท่ีไดรับจากการ
ประเมิน ขาดการนําเสนอแนะท่ีไดรับจากการประเมินไปตอ
ยอดพัฒนาคุณภาพ ซึ่งนับวาเปนการเสียโอกาสท่ีดีตอการ
พัฒนาตนเอง  บุคลากร ครู  ผูเรียนและสถานศึกษาของตนเอง
ใหกาวหนาทัดเทียมกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ
“พัฒนา” ประเด็นหลักสําคัญ  คือ  การพัฒนาท่ีมาจากการ
ประเมินตนเอง  ซึ่งตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  กําหนดให
สถานศึกษาทําการประเมินตนเองทุก 1 ป และ สมศ.ประเมิน
ทุก 5 ป หากสถานศึกษาไดประเมินตนเองแลวนําผลไปใช
พัฒนาอยางสมํ่าเสมอ แนนอน  สถานศึกษานั่นจะมีการพัฒนา
บทบาทของ  สมศ. ท่ีเขาไปตรวจเยี่ยมนั้นเปนการยืนยันสภาพ
จริงของแตละสถาบัน  เสมือนกระจกสะทอนใหเห็นสภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาตางๆ

ดังนั้น  การท่ีสถานศึกษาแตละแหง ผูบริหาร ครู อาจารย
นิสิต นักศึกษา แตละคนจะมีคุณภาพหรือไมนั้น ก็ยอมสะทอน
ใหเห็นคุณภาพแหลงเรียนรูของสถานศึกษานั้น ๆ ดวย

- กุญแจ 3 ดอก ไขสูการพัฒนา
คุณภาพ

- “เขาถึง เขาใจ พัฒนา”
- เขาถึง.. เครื่องมือ  เกณฑ  และ

ระบบ
- เขาใจ.. ประโยชน  และคุณคา
- พัฒนา.. ตนเองอยางตอเนื่อง



1. เปาหมายของการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร
- เพ่ือใหบุคลากรสํานักประกันคุณภาพทราบบทบาทของหัวหนางานประกัน (QMR) และกุญแจสําคัญ

3 ดอก ไขสูการพัฒนาคุณภาพ

2.  สิ่งท่ีบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร
- การนําความรูท่ีไดมาพัฒนางานประกันคุณภาพใหดีข้ึน

3.  สิ่งท่ีไมบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร
- ไมมี

4.  สิ่งท่ีเกินความคาดหวังคืออะไร
- บุคลากรใหความสําคัญและมีความกระตือรือรนท่ีจะศึกษาระบบงานประกันเพ่ิมมากข้ึน

5.  คิดจะกลับไปทําอะไรตอ
- ศึกษาเกณฑการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในเกณฑการประเมินรอบใหม

การถอดบทเรียนการเรียนรูดวยการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ
After Action Review (AAR)



รูปภาพกจิกรรม


