
คณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

คูมือระบบประกันคุณภาพ  
 

คณะมนษุยศาสตร  ปการศึกษา 2552 

(มิถุนายน – พฤษภาคม 2553) 

รศ.ดร.วิภาวรรณ อยูเย็น รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ  

1 โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครัง้ที่ 4 : รางวัลนวัตกรรมดานตางๆ 



คูมอืระบบประกันคุณภาพ คณะมนษุยศาสตร 
ปการศึกษา 2552 

ความเปนมา/หลักการ 

 คณะมนุษยศาสตรเริ่มจัดทําคูมือการประกนัคณุภาพการศกึษาครั้งแรกในป

การศกึษา 2543 เพ่ือรวบรวมองคความรูและใหขอมูลดานการประกันคณุภาพการศึกษา

แกบคุลากรของคณะ เปนการกระตุนใหทกุคนเหน็ความสําคัญของการประกนัคณุภาพ

การศกึษา และไดพัฒนาปรับปรุงมาเปนคูมือระบบประกนัคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร ใน

ปการศกึษา 2547 ซึ่งเปนชวงที่การประกนัคณุภาพเขามามีบทบาทสําคญัในการพัฒนา

สถานศึกษาทั่วประเทศ คณะมนุษยศาสตรจึงถือเปนนโยบายหลักทีจ่ะตองจัดทําคูมือ

ระบบประกันคณุภาพเปนประจําทุกปการศึกษา เพ่ือเปนคูมือในการจดัทําระบบประกนั

คุณภาพของภาควิชาและหนวยงานสนับสนุนใหสอดคลองกับของคณะ 

 ในปการศกึษา 2552 ฝายประกันคณุภาพ คณะมนุษยศาสตรไดปรับปรงุ

คูมือระบบประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตรขึ้นใหม  โดยยึดคูมือตัวบงช้ีและเกณฑ

ประเมนิคณุภาพภายใน สําหรับคณะวิชา / สํานัก / สถาบัน ฉบับปรับปรุงใหม ของสํานัก

ประกันคุณภาพ มก. (สํานักประกนัคณุภาพ 2552) ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหแกหนวยงานยอยในคณะใชเปนแนวทางในการทํารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ใหมีรูปแบบเดียวกัน และเพ่ือใหคณะกรรมการประเมินฯ ใชเปนแนวทางใน

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

2 โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครัง้ที่ 4 : รางวัลนวัตกรรมดานตางๆ 



คูมือระบบประกันคุณภาพ คณะมนษุยศาสตร 

หนวยงานยอยในคณะใชเปนคูมือในการจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) โดยการจัดทาํเปน Template ใหมีรูปแบบเดียวกันทั้งคณะ 

คณะกรรมการประเมินฯ สามารถใชเปนแนวทางในการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร 

คณะสามารถใชเปนหลักฐานอางอิงในการประเมินคุณภาพภายใน   
ระดับคณะ 

1 

2 

3 

เปาหมายของหนวยงาน 

 โครงการพัฒนาคู มือระบบประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร              

ปการศึกษา 2552 ไดกําหนดอยูในแผนการสรางนวัตกรรมการประกันคุณภาพ ของ

ฝายประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ 2553 โดยมีเปาหมาย ดังนี้ 

3 โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครัง้ที่ 4 : รางวัลนวัตกรรมดานตางๆ 



คูมือระบบประกันคุณภาพ คณะมนษุยศาสตร 

 

1. ทบทวนรปูแบบการเขียนเอกสาร
หลักฐานใหสัมพันธกับตัวบงชี้ 

 

 

2. ทบทวนรูปแบบการใหคะแนน

ประเมินฯ ท่ีชัดเจน 
 

4. โครงการพัฒนาคูมือระบบประกัน
คุณภาพ ปการศึกษา 2552 

 
3. คิดคนรูปแบบการจัดทํา SAR ให

สอดคลองกับรายงานผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

การกําหนด

แผนงาน 

4 โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครัง้ที่ 4 : รางวัลนวัตกรรมดานตางๆ 



คูมือระบบประกันคุณภาพ คณะมนษุยศาสตร 

ตัวบงช้ีที่เปนเกณฑระดับ (ขั้นบันได) 

5 
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครัง้ที่ 4 : รางวัลนวัตกรรมดานตางๆ 

 
แนวคิดหลกั 

 
 

เพ่ือใหหนวยงานในคณะ
เขาใจความหมายของเกณฑ

การใหคะแนนรายระดับ  

(ขั้นบันได) และรายขอ  

ชัดเจนย่ิงขึ้น 



คูมือระบบประกันคุณภาพ คณะมนษุยศาสตร 

6 
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครัง้ที่ 4 : รางวัลนวัตกรรมดานตางๆ 

 
แนวคิดหลกั(ตอ) 

 

 
เพ่ือใหเขาใจงาย  

กรอกขอมูลสะดวก ทั้งดาน

เอกสารหลักฐานและดานการ

ประเมนิผลคะแนน 

ทัง้รายระดับและ 

รายขอ 

ตัวบงช้ีที่เปนเกณฑขอ 



คูมือระบบประกันคุณภาพ คณะมนษุยศาสตร 

กระบวนการ
ดาํเนินงาน 

คณะทํางานดานการประกัน
คุณภาพยกรางคูมือฯ 

คณะกรรมการประกันคณุภาพ
พิจารณาแกไขคูมือฯ 

จัดทํารูปเลม และจัดทําไฟล 
Template แนวทางการเขียน SAR 

สงคูมือฯ และ Template 
ใหแกหนวยงานยอย 

หนวยงานยอยใชคูมือฯ ประกอบการ
เขยีน SAR ใน Template 

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจําป 

ประเมินผลการใชคูมือฯ 

นําผลการประเมินฯ มาพัฒนา
ปรับปรุงคูมือฯ ในครั้งตอไป 

7 โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครัง้ที่ 4 : รางวัลนวัตกรรมดานตางๆ 



คูมือระบบประกันคุณภาพ คณะมนษุยศาสตร 

8 

เดมิ การปรบัปรุง 

1. อธิบายแนวทางและเกณฑการประเมนิตามระบบ
ของมหาวทิยาลัย 

1. อธิบายแนวทางและเกณฑการประเมนิในรูปแบบ
ใหมของคณะมนุษยศาสตรอยางชัดเจน 

2. ใชรูปแบบและเนื้อหาตามคูมือมหาวิทยาลัยเลมป
การศกึษา 2550 

2. ปรับรูปแบบใหมแตคงเนื้อหาตามคูมือของ
มหาวิทยาลัยฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 

3. รูปแบบการเขียนรายงานไมกระชับชัดเจน 3. มีขอมูลแสดงผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีแตละ
ขออยูในหนาเดียวกัน 

4. มีตารางรายงานเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน เขาใจ
งายและกรอกขอมูลสะดวก ทั้งดานเอกสารหลักฐาน 
และดานการประเมนิผลคะแนน 

5. มกีารระบหุมายเลขเอกสารหลักฐานทีเ่ขาใจงาย
และสะดวกรวดเร็วในการตรวจประเมิน 

6. มีการกําหนดสีใหชวงคะแนนที่ไดตามเกณฑ
ประเมนิฯ 

7. มีการอธิบายวิธีการดําเนินงานตามตัวบงช้ีใน
เกณฑแตละขอ 

การพัฒนารูปแบบคูมือฯ 

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครัง้ที่ 4 : รางวัลนวัตกรรมดานตางๆ 



คูมือระบบประกันคุณภาพ คณะมนษุยศาสตร 

Outputs Outcomes 

มีคูมือระบบประกันคณุภาพเพื่อใช
ประกอบการจัดทาํ SAR ใหแกภาควิชา / 

ศูนย / สถาบนั 

มี Template แนวทางการเขยีน SAR 
สําหรับภาควิชา / ศูนย / สถาบัน เพื่อ

อํานวยความสะดวกและงายตอการจัดทํา  

คณะและหนวยงานยอยมี SAR รูปแบบ
เดียวกันทั้งคณะ 

คณะกรรมการประเมินฯ ใชคูมือเปนแนวทางใน
การตรวจสอบไดจากการอาน SAR ที่มีความ

สะดวกและชัดเจนมากทีส่ดุ 

รายงานผลการประเมินฯจากคณะกรรมการฯ 
ระบุวา “เปนแนวปฏิบตัิที่ดี ซึ่งเขาใจงายและ

สะดวกในการกรอกขอมูล” (2553.รายงานการประเมินคณุภาพ

ภายใน คณะมนษุยศาสตร ประจําป 2553, หนา 4.) 

ผลการประเมินการใชคูมือตามวัตถุประสงคหลัก 

ทําใหเขาใจระบบประกันคุณภาพภายในของคณะเพิ่มขึ้น 

ผูประเมินตรวจสอบหลักฐานตามตวับงชี้ใน SAR ไดสะดวกขึ้น 

9 

4.33 
(ดี) 

4.57                      
(ดีมาก) 

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครัง้ที่ 4 : รางวัลนวัตกรรมดานตางๆ 



คูมือระบบประกันคุณภาพ คณะมนษุยศาสตร 

10 

ความคิดเห็นของผูใชงาน คาเฉล่ีย ระดบั 

1. เนื้อหามีความถูกตองและชัดเจน 4.17  ดี 

2. รูปแบบของคูมือทําใหเขาใจงาย 4.29 ดี 

3. คูมือฯ มีความเหมาะสม 4.25 ดี 

4. ทานสามารถนาํไปใชเขียน SAR ของหนวยงานได 4.21 ดี 

5. คูมือชวยใหทานเขาใจระบบประกันคุณภาพภายในของ
คณะมนุษยศาสตรเพ่ิมขึ้น 

4.33 ดี 

6. คูมือชวยใหทุกหนวยงานจัดทํา SAR เปนรปูแบบเดยีวกัน 4.13 ดี 

7. ทานสามารถใชเปนแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน
คณะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 (เฉพาะกรรมการประเมินฯ) 

4.43 ดี 

8. ทานสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามตัวบงชี้ใน 
SAR ไดสะดวกขึ้น (เฉพาะกรรมการประเมินฯ) 

4.57 ดีมาก 

9. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.25 ดี 

คาเฉลี่ยรวม 4.29 ดี 

ผลการประเมินจากผูใชคูมือฯ 

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครัง้ที่ 4 : รางวัลนวัตกรรมดานตางๆ 



คูมือระบบประกันคุณภาพ คณะมนษุยศาสตร 

ประสิทธิภาพ-ความคุมคาของการดําเนนิงาน 

11 
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครัง้ที่ 4 : รางวัลนวัตกรรมดานตางๆ 



คูมือระบบประกันคุณภาพ คณะมนษุยศาสตร 

12 

แนวปฏิบัติท่ีดี 

โครงการสหกจิศึกษาคณะมนุษยศาสตร 

เอกสารแสดงการเชิญผูทรงคุณวุฒิ

จากภายนอกมาวิพากษหลักสูตร 

.......................................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 
 

........................................ 
 
........................................ 

 
........................................ 
........................................ 
 

........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครัง้ที่ 4 : รางวัลนวัตกรรมดานตางๆ 



คูมือระบบประกันคุณภาพ คณะมนษุยศาสตร 
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การพัฒนาการดําเนินงานในอนาคต 

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครัง้ที่ 4 : รางวัลนวัตกรรมดานตางๆ 
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