
กลุม สรางคุณภาพดวยคนคุณภาพ
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

เรื่อง ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
วันท่ี 26 สิงหาคม 2557

ณ หองประชุมบัวมวง 1 ช้ัน  4   สํานักงานอธิการบดี

คุณเอ้ือ ผูชวยศาสตราจารย สุใจ พรเจิมกุล
คุณอํานวย นางสาวอทัยการณ จันเสนา
คุณประสาน นางสาวเจนจิรา งามมานะ
คุณวิศาสตร ผูชวยศาสตราจารยสุใจ พรเจิมกุล
คุณกิจ นางสาวอทัยการณ จันเสนา
คุณลิขิต นางสาววาสนา สังขโพธิ์
คุณลิขิต นางทิพยสุคนธ ฉวีพิศาล



กลุม สรางคุณภาพดวยคนคุณภาพ
ผูเขารวมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ

เรื่อง ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
วันท่ี 26 สิงหาคม 2557

ณ  หองประชุมบัวมวง 1 ช้ัน 4 สํานักงานอธิการบดี

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลงนาม หมายเหตุ
1 ผูชวยศาสตราจารยสุใจ  พรเจิมกุล ผูชวยอธิการบดีฝาย

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



บันทึกการเลาเรื่อง (4/57)
เรื่อง ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

วันท่ี 26 สิงหาคม 2557
ณ หองประชุมบัวมวง 1 ช้ัน  4  สํานักงานอธิการบดี

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได
ผศ.สุใจ  พรเจิมกุล ระบบประกันคุณภาพ มทร.พระนคร ครอบคลุมดังนี้

- การประเมินตนเองภายใน ท้ังระดับสาขา ระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย

- การประเมินภายในโดยหนวยงานตนสังกัด(สกอ.) ทุกป
การศึกษา การประเมินภายนอกโดย สมศ.

- การประเมินภายนอกโดย สมศ.
- การประเมินตามเกณฑ กพร.
RMUTP Model
R    Responsibility รับผิดชอบในหนาท่ี

- มีการกําหนดผูรับผิดชอบจัดทําขอมูลตามตัวชี้วัดและ
มีผูบริหารกํากับทุกตัวชี้วัด

M    Management การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
- ดําเนินตามระบบคือ ควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบและ

ประเมินผลภายใตแผนดําเนินงานประกัน
U    Unity ความเปนหนึ่ง/ใชมาตรฐานเดียวกัน

- ระดับมหาวิทยาลัย คณะ กอง สาขา มี ทิศทาง
ดําเนินงานประกันภายใตกรอบแผนเดียวกันและเปน
เครือขายรวมกัน

T    Technology การใชเทคโนโลยี
- มีระบบการกํากับติดตามการดําเนินงานและรายงาน

ผลโดยใช IT ไดแกระบบ IQA
P    Practice การปฏิบัติจริง

- การปฏิบัติ งานประกันเปนเรื่องเดียวกันกับการ
ปฏิบัติ งานประจํ า และครอบคลุมงานนโยบาย
ตรวจสอบได มีหลักฐานประกอบอางอิง

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
การดําเนินงานตามระบบประกอบดวยกิจกรรมตอไปนี้คือ

- การควบคุม
- การติดตาม
- การตรวจสอบ
- การประเมินผล

RMUTP Model
R  Responsibility

รับผิดชอบในหนาท่ี
M  Management

การบริหารจัดการดวยระบบ
คุณภาพ

U  Unity
ความเปนหนึ่ง/ใชมาตรฐาน
เดียวกัน

T  Technology
การใชเทคโนโลยี

P  Practice
การปฏิบัติจริง

การดําเนินงานตามระบบ
ประกอบดวยกิจกรรมตอไปนี้
คือ
- การควบคุม
- การติดตาม
- การตรวจสอบ
- การประเมินผล



ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได
ผศ.สุใจ  พรเจิมกุล กระบวนการกํากับติดตาม การใชระบบ IQA

1. จัดทําแผนการดําเนินงานดานประกันในระดับ มทร.
2.  ถายทอดแผนใหระดับคณะ/กอง จัดทําแผนการดําเนินงาน

ในระดับคณะแตใหมีความสอดคลองกับของ มทร.
3.  ประสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบขอมูลพ้ืนฐาน(ระดับ

กอง) กรอกขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data) เพ่ือให
หนวยงานอ่ืนนําไปจัดทํา SAR

4. หนวยงานบันทึกขอมูล (รายงานผลการดําเนินงานรอบ 8
เดือน) ในระบบ IQA

5. ผูบริหารตรวจสอบขอมูลในระบบ IQA รอบ 8 เดือนและ
12 เดือน

6. จัดใหมีการรายงานการดําเนินงานรอบ 8 เดือนในท่ีประชุม
CEO โดย ผอ.กอง และคณบดีตอหนาอธิการบดีหรือผูท่ี
ไดรับมอบหมาย

7. ระหวางนี้ถามีปญหาขอมูลไมสอดคลองใหดําเนินการแกไข
8.  เม่ือครบ 12 เดือน ใหคณะหนวยงานดําเนินการจัดทําเลม

พรอมตรวจประเมินโดยผูตรวจภายอนก และนําขอมูลท่ี
ผานการตรวจประเมินเขาสูระบบ

9.  คณะนําผลการตรวจประเมินรายงานตอผูบริหารระดับสูง
ดวยวาจาในท่ีประชุม

10. สํานักประกันรวบรวมขอมูลและจัดทําเลม SAR ระดับ
มทร.

11. เตรียมความพรอมการตรวจประเมินระดับ มทร.
12. สงรายงานผลการตรวจประเมินเขาสูระบบและสงตนสังกัด

(สกอ. ผานระบบ CHE)
13. นําผลการประเมินเสนอตอสภา มทร.
กระบวนการดําเนินงานตางๆ ใชหลัก (PDCA)
Plan - Do - Check - Action
P   Plan วางแผนการปฏิบัติงาน

- กําหนดเปาหมาย หรือมาตรฐานการศึกษา
- จัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- กําหนดระยะเวลา
- กําหนดงบประมาณ
- กําหนดผูรับผิดชอบ
- จัดทําแผนการดําเนินงานภาพรวม

กระบวนการดําเนินงานตางๆ
ใชหลัก (PDCA)
Plan - Do - Check - Action
P   Plan วางแผนการ

ปฏิบัติงาน
D   Do ดําเนินการตามแผน
C   Check ตรวจสอบการ

ประเมินผล
A   Action นําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงงาน



ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได
ผศ.สุใจ  พรเจิมกุล D   Do ดําเนินการตามแผน

- สงเสริม สนับสนุน
- จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร
- กํากับ ติดตาม
- ใหการนิเทศ

C   Check ตรวจสอบการประเมินผล
- วางกรอบการประเมิน
- จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ
- เก็บขอมูล
- วิเคราะหขอมูล
- แปลความหมาย
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน

A   Action นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
- วางแผนในระยะตอไป
- จัดทําขอมูลสารสนเทศ

ทิศทางการประกันคุณภาพระดับประเทศ
สกอ.
- กําลังดําเนินการพัฒนาตัวบงชี้รอบ 4 ซึ่งยังไมเปดเผย

ตัวบงชี้คาดวาจะแลวเสร็จปลายป 57 หรือตนป 58
- เพ่ิมการตรวจรอบ 3 ปถาไมเปนไปตามเกณฑ 2 กรณี

ดังนี้
1.  สถาบัน/คณะวิชาท่ีผลการประเมินคุณภาพภายใน

ตามระบบ CHE-QA ถาองค 2 ดานการผลิตบัณฑิตอยูใน
ระดับดีข้ึนไป 3.51 และองค 4 ดานการวิจัยได 3.01 ข้ึนไป
สกอ.จะติดตามตรวจสอบจากระบบ CHE-QA

2. กรณีคะแนนนอยกวาท่ีกําหนดในขอ 1 จะ
ตรวจสอบโดยเขาเยี่ยมพ้ืนท่ี

สมศ.
- อยูระหวางการนําเสนอรางตัวบงชี้รอบ 4 (พ.ศ.2559-

2563)
- โดยเนนตัวบงชี้ 3 มิติ  (Three dimensional KPIs)

ไดแกตัวบงชี้พ้ืนฐาน ตัวบงชี้อัตลักษณ และตัวบงชี้
มาตรการสงเสริม (ซึ่งในรอบ 3 ท่ีผานมาก็เปนเชนนั้น)
รวม 20 ตัวบงชี้



ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได
ผศ.สุใจ  พรเจิมกุล - หนวยงาน สมศ.ไดรับเลือกใหเปนหนวยงานแรกใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และเปนประเทศแรกในอาเซียน
ท่ีทําหนาท่ีเปนศูนยกลางดานคุณภาพการศึกษา
(Quality Hub) ของ Asia-Pacific Quality Network
(APQN) ซึ่งมีสมาชิกประกอบดวย กัมพูชา ฮองกง
อิน เดี ย  มา เล เซี ย  มัลดีฟส  ปา กีสถาน ตองกา
เวียดนาม และไทย



1. เปาหมายของการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร
- เพ่ือใหบุคลากรท้ังท่ีทํางานดานประกันคุณภาพอยูแลวและบุคลากรท่ีไดรับการบรรจุใหมไดรับทราบ

ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการทํางานประกันคุณภาพได

2.  สิ่งท่ีบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร
- บุคลากรในหนวยงานไดรับความรูเบื้องตนเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ และนําความรูท่ีไดไปใชใน

การทํางาน

3.  สิ่งท่ีไมบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร
- บุคลากรท่ีไมไดทํางานดานประกันคุณภาพโดยตรงยังไมคอยเขาใจระบบประกันคุณภาพ

4.  สิ่งท่ีเกินความคาดหวังคืออะไร
- บุคลากรสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการทํางานทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ

5.  คิดจะกลับไปทําอะไรตอ
- การหาขอมูลเก่ียวกับงานประกันคุณภาพเพ่ิมข้ึนท้ังจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก

การถอดบทเรียนการเรียนรูดวยการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ
After Action Review (AAR)



รูปภาพกจิกรรม


