
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รูปแบบใหมของระบบการตรวจประเมนิ

คุณภาพภายในหนวยงานยอย คณะมนุษยศาสตร 

ประจําป พ.ศ. 2555

โดย...รศ.ดร.วิภาวรรณ อยูเย็น รองคณบดีฝายประกนัคณุภาพ 
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รูปแบบใหมของระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

หนวยงานยอย คณะมนุษยศาสตร ประจําป พ.ศ. 2555

ความเปนมา/หลักการ

ตั้งแตป 2543 ถึงป 2552 คณะมนุษยศาสตรใชรูปแบบการประเมินคุณภาพภายในหนวยงานยอย แบบแยกประเมิน โดยใหแตละ

ภาควิชาและหนวยงานสนับสนุนแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ และกําหนดวันประเมินฯ เอง ปญหาที่พบคือ คณะกรรมการประเมินฯ ตางชุดกันมี

มาตรฐานในการตรวจเอกสารหลักฐานตางกัน ทําใหเกิดขอไดเปรียบ เสียเปรียบแกหนวยงานที่ถูกประเมินฯ 

คณะมนุษยศาสตรไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในมาอยางตอเนื่อง ในป 2553 คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพไดกําหนดจัดโครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในรูปแบบใหมไวในแผนการสรางนวัตกรรมการประกันคุณภาพ 

ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2553 ซึ่งประกอบดวย 

1) จัดทําคูมือระบบประกันคุณภาพ คณะมนษุยศาสตร (ไดรับรางวัลดีเยี่ยมในโครงการรางวัลคุณภาพ มก. ประจําป 2553) 

2) โครงการหนวยงานตนแบบดานการประกันคุณภาพ (ไดรับรางวัลดีเยี่ยมในโครงการรางวัลคุณภาพ มก. ประจําป 2553) 

3) รูปแบบใหมของการตรวจประเมินคุณภาพภายในหนวยงานยอย 

รูปแบบใหมของการตรวจประเมินคุณภาพภายในหนวยงานยอย มีวัตถุประสงคเพื่อหาวิธีการในการประเมินฯ หนวยงานยอยทุก

หนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ลดระยะเวลาในการประเมินฯ และสามารถใหทุกหนวยงานไดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนําไป

พัฒนาการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของตนเองได
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1. คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ประจําคณะประชุมจดัทําแผนฯ 
ปรับปรุงระบบการตรวจประเมินฯ 
รูปแบบใหม

2. ศึกษาดูงานหนวยงานตางๆ ใน มก.

4. ชี้แจงทําความเขาใจกับหนวยงาน
ภายใน และจัดการประเมินฯ

3. ประชุมเพื่อปรับรูปแบบให
เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การกําหนด

แผนงาน

3
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เปาหมายของหนวยงาน

 โครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในรูปแบบใหม เริ่มกําหนดไวใน
แผนการสรางนวัตกรรมการประกันคุณภาพ ในแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2553 ของ
ฝายประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร และไดดําเนินการปรับปรุงระบบการตรวจประเมินฯ 
อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยมีเปาหมาย ดังนี้

4
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ไดรูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน

หนวยงานยอยที่เหมาะสมกวารูปแบบเดิม 
1

สรางมาตรฐานในการประเมินฯ หนวยงานยอย

ทุกหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน
2

ลดระยะเวลาในการประเมินฯ3

ลดภาระงานในการตดิตอประสานงาน และ

ดําเนินการตรวจประเมินฯ ใหแกหนวยงานยอย
4

ทุกหนวยงานไดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติทีด่ี5

คณะคนพบแนวปฏิบัติทีด่ีหรือนวตักรรมตางๆ 

ของภาควชิาและหนวยงานสนับสนุน
6

ไดหนวยงานตนแบบดานการประกันคุณภาพ7

มีหนวยงานตนแบบฯ เพื่อใหทุกหนวยงานเขา

เยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี 
8



กระบวนการดําเนินงาน

5

1. ประชุมพิจารณาหารูปแบบและ

แนวทางการตรวจประเมินที่เหมาะสม

2. แจงใหทุกหนวยงานรับทราบ และ

ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด

3. ประชุมชี้แจงการเขียน SAR และการกรอก

แบบเก็บขอมูลดิบ และ Common data set

4. แตงตัง้คณะกรรมการประเมินฯ 

และขออนุมัติโครงการ

5. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 

เพื่อทําความเขาใจใหตรงกนั

ฝายประกันคุณภาพจัดทํา
1. คูมือระบบประกันคุณภาพ
2. Template SAR
3. ปรับสูตรคํานวณใน Common data set
    และสงใหทุกหนวยงาน

เรื่องตางๆ ดังนี้
1. กําหนดการและรายละเอียดการ
    ตรวจประเมนิฯ
2. การปรับตัวบงชี้สําหรับหนวยงานยอย    
     และเกณฑประเมินฯ
3. Work sheet
4. แบบประเมินหนวยงานตนแบบฯ

        ฝายประกันคุณภาพรางเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการประกนัคุณภาพประจําคณะพิจารณา ไดแก

1. กําหนดการประเมินฯ

2. รายละเอียดการประเมินคุณภาพภายในหนวยงานยอย  

   (รายชื่อคณะกรรมการ/ตัวบงชี้ และองคประกอบที่

   ประเมิน/เกณฑตัดสินหนวยงานตนแบบฯ)

3. การปรับเกณฑมาตรฐานและเกณฑประเมินฯ ให

   เหมาะสมกับภารกิจหลกัของหนวยงาน

ทุกหนวยงานจัดทํา SAR และ

เตรียมเอกสารเพื่อการประเมินฯ 

สงใหคณะตามกาํหนด
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6. คณะกรรมการประเมินฯ 

เขาประเมินทุกหนวยงาน

7. คณะกรรมการประเมินฯ 

สงผลใหฝายประมวลผลตรวจสอบ

8. กรรมการฝายประมวลผลจัดทํารายงานผล

ประเมินฯ ฉบับสมบูรณ สงใหทุกหนวยงาน

9. ฝายประกันคุณภาพสํารวจความคิดเห็นและความพงึพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ และสรุปผลการประเมินโครงการ

วันที่1 (เชา) ทุกหนวยงานรายงานผล

         การดําเนินงานตอคณะกรรมการในหองประชมุ

         ตามเวลาทีก่ําหนด

         (บาย) แบงกลุมสัมภาษณอาจารย นิสิต บุคลากร 

         และผูใชบริการ

วันที่2 ตรวจเอกสารหลักฐาน

เวน 1 วัน (สามารถตรวจเอกสารเพิ่มเติมได)

วันที่3 (เชา) คณะกรรมการประชมุสรุปผลประเมิน

        (บาย) คณะกรรมการรายงานผลประเมินใหทุก

         หนวยงานรับทราบพรอมกัน

ไดหนวยงานตนแบบฯ แจงในที่ประชมุ

คณะกรรมการประจําคณะรับทราบ และ

มอบรางวัลในงานวันคลายวันสถาปนาคณะ

วันที่ 17 มิ.ย. ของทุกป

กระบวนการดําเนินงาน (ตอ)
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การพัฒนารูปแบบการตรวจประเมินฯ

รูปแบบใหมของระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในหนวยงานยอย คณะมนุษยศาสตร

1. หนวยงานยอยเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินฯ เอง

2. แยกตรวจประเมินฯ โดยใชคณะกรรมการประเมินฯ 

คนละชุด

3. หนวยงานยอยประสานงานและดําเนินการ

ในวันตรวจเยี่ยมเอง

4. ระยะเวลาในการประเมินฯ ประมาณ 30 วนั 

(หนวยงานละ 2-3 วัน)

รูปแบบเดมิ
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การพัฒนารูปแบบการตรวจประเมินฯ (ตอ)

รูปแบบใหมของระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในหนวยงานยอย คณะมนุษยศาสตร

1. คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะเสนอชื่อแตงตัง้

คณะกรรมการประเมินฯ

2. ใชมาตรฐานเดียวกันในการตรวจประเมินฯ โดยใชคณะกรรมการประเมินฯ 2 ชุด ดังนี้

    ก. คณะกรรมการประเมินภาควชิา ประกอบดวยกรรมการการกลุมที่ 1, 2, 3 และ 4

    ข. คณะกรรมการประเมินหนวยงานสนับสนุน ประกอบดวยกรรมการกลุมที่ 5

     โดยมีกรรมการกลุมที่ 6 เปนทีมตรวจสอบ ประมวลผล และจัดทํารายงานผลการประเมิน

ในภาพรวมของทุกหนวยงาน รายละเอียดของคณะกรรมการแตละกลุมมีดังตอไปนี้

        * องคประกอบที่ 8 ไมประเมินแตใหรายงานผล (ประเมินระดับคณะ)

 

รูปแบบใหม

กลุมที่ 1
ตรวจองค 1, 7, 9
(8 ภาควิชา)

กลุมที่ 2
ตรวจองค 2
(8 ภาควิชา)

กลุมที่ 3
ตรวจองค 3, 6
(8 ภาควิชา)

กลุมที่ 4
ตรวจองค 4, 5
(8 ภาควิชา)

กลุมที่ 5
ตรวจองค 1, 2, 4-9
(5 หนวยสนับสนุน)

กลุมที่ 6 ตรวจสอบการ
ประมวลผลทั้งหมด 
(13 หนวยงาน)

กรรมการ 5 คน กรรมการ 5 คน กรรมการ 4 คน กรรมการ 5 คน กรรมการ 5 คน กรรมการ 9 คน (มีซ้ํา)
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การพัฒนารูปแบบการตรวจประเมินฯ (ตอ)

รูปแบบใหมของระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในหนวยงานยอย คณะมนุษยศาสตร

3. คณะรับผิดชอบคาใชจาย ประสานงาน และดําเนินการในวันตรวจเยี่ยม 

4. ลดระยะเวลาในการประเมินฯ เหลือ 3 วัน ดังนี้

    วันที่ 1 ทุกหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ (เชา) 

                คณะกรรมการสัมภาษณคณาจารย นิสิต และบุคลากรสาย  

                สนับสนุนของแตละหนวยงาน (บาย)

    วันที่ 2 คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐานของทุกหนวยงาน 

    วันที่ 3 คณะกรรมการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมิน (เชา) 

                คณะกรรมการรายงานผลการประเมินใหทุกหนวยงานรับทราบ (บาย) 

รูปแบบใหม (ตอ)

5. ทุกหนวยงานไดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัตทิีด่ ีจากการเขารายงานผล

    การดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ และเขารับฟงรายงานผลการประเมินฯ 

    จากคณะกรรมการโดยพรอมเพรียงกัน

6. คนพบหนวยงานตนแบบดานการประกันคุณภาพ โดยการเทียบเคียงจาก

    ทุกหนวยงานอยางเปนมาตรฐานเดยีวกัน
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Outputs
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รูปแบบใหมของระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในหนวยงานยอย คณะมนุษยศาสตร

1. เปนรูปแบบการประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน

ยอยที่เหมาะสมกวารูปแบบเดิม 

2. การตรวจประเมินหนวยงานยอยเปนมาตรฐาน

เดียวกันทั้งคณะ

3. ลดระยะเวลาในการประเมินฯ จากเดิมประมาณ 30 

วัน เปน 3 วัน

4. ลดภาระงานในการติดตอประสานงาน แตงตั้ง

คณะกรรมการประเมินฯ และดําเนินการตามขั้นตอน

การตรวจประเมินฯ ใหแกหนวยงานยอย

5. การรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 

และฟงรายงานผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการ

โดยพรอมกันทุกหนวยงาน ทําใหไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูแนวปฏิบัตทิีด่ีเพื่อนําไปพัฒนาการดําเนินงาน

ดานการประกันคุณภาพของตนเองได

6. คณะคนพบแนวปฏิบัตทิีด่ีหรือนวัตกรรมตางๆ จาก

ภาควชิาและหนวยงานสนับสนุน

7. มีหนวยงานตนแบบดานการประกันคุณภาพ

ประจําป 2553 - 2555 โดยการเทียบเคียงจากทุก

หนวยงานอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน

8. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการมี

คาเฉลี่ยเทากับ                             ผูเขารวมโครงการ

สวนใหญมีความเห็นวา การตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในหนวยงานยอยรูปแบบใหมมีความเปนมาตรฐาน

เดียวกัน การประเมินรูปแบบใหมมีความเหมาะสมกวา

รูปแบบเกาเมื่อป พ.ศ.2552 (ที่แตละหนวยงานแยก

ประเมิน โดยมีคณะกรรมการตางชดุกัน) เกณฑการ

ตัดสินหนวยงานตนแบบดานการประกันคณุภาพ และ

คณะกรรมการประเมินฯ แตละองคประกอบมีความ

เหมาะสมในระดับดมีาก ตามลําดับ
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รูปแบบใหมของระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในหนวยงานยอย คณะมนุษยศาสตร

1. รายงานผลการประเมินฯ ระบุวา “คณะมีแนวปฏิบัติทีด่ี คือ การพัฒนาระบบการตรวจประเมินภายในใหเปนมาตรฐาน

เดียวกันทั้งคณะ โดยกําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในพรอมกันทั้งคณะ และใหทุกหนวยงานรายงานผลการ

ดําเนินงานในภาพรวมในหองประชุมตามชวงเวลาที่กําหนด” (2555. รายงานการประเมินคณุภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร ประจําป

การศึกษา 2554, หนา 3.)

2. การตรวจประเมินป 2555 คณะคนพบแนวปฏิบตัิทีด่ีหรือนวัตกรรมตางๆ จากหนวยงานตนแบบดานการประกัน

คณุภาพ ดังนี้

- ภาควชิาวรรณคดี มีการนํากระบวนการประกันคุณภาพตามระบบ PDCA ไปใชเพื่อการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิการของ

ภาควิชาไดอยางเปนรูปธรรม และมีระบบการรายงานผลการดําเนินงานของภาควิชาตามองคประกอบการประเมินคุณภาพ

การศึกษาทั้ง 9 ดานอยางสม่ําเสมอ และชัดเจนทุกเดือน ซึง่ถือเปนแนวปฏิบตัิที่ดีใหหนวยงานภายในคณะนําไปเปนแบบอยางได

- ภาควชิาศิลปาชีพ มีโครงการ/กิจกรรมใหความรู และทักษะดานการประกันคุณภาพแกนิสิต  และสนับสนุนใหนิสิตจัดโครงการ

โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA ในการดําเนินงาน

- สํานักงานเลขานุการ มีการดําเนินการดานศิลปวัฒนธรรมอยางเปนระบบ มีการบูรณาการกับกิจกรรมนิสิต และมีการเผยแพร

กิจกรรมสม่ําเสมอ

- สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร ไดสรางสรรคนวัตกรรมที่ไดรับการจดสิทธิบัตร ไดแก 

แอพพลิเคชัน่ภาษามือไทยออนไลน บน iPad และ iPhone และมือถือระบบแอนดรอยด สําหรับผูดอยโอกาส โดยเฉพาะผู

พิการทางการไดยิน รวมทั้ง วดิีโอภาษามือไทยออนไลน และพจนานุกรมดิจติอลภาษามือ
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ความคิดเห็น คาเฉลี่ย ระดับ

ดานรูปแบบการประเมินฯ

1. การประเมินรูปแบบใหมมคีวามเหมาะสมกวารูปแบบเกาเมื่อป พ.ศ.2552 (ที่แตละหนวยงาน
แยกประเมิน โดยมีคณะกรรมการตางชุดกัน)

4.67 ดีมาก

2. การตรวจประเมินคุณภาพภายในหนวยงานยอยรูปแบบใหมมีความเปนมาตรฐานเดียวกัน 4.68 ดีมาก

3. ตัวบงชี้ในการประเมินหนวยงานยอยมีความเหมาะสม 4.41 ดี

4. เกณฑการตัดสินหนวยงานตนแบบดานการประกันคุณภาพ 4.58 ดีมาก

5. การประมวลผลการประเมินมีความถูกตองและรวดเร็ว 4.52 ดีมาก

6. คณะกรรมการประเมินฯ แตละองคประกอบมีความเหมาะสม 4.58 ดีมาก

ดานกระบวนการดําเนินงาน

7. การติดตอประสานงาน 4.59 ดีมาก

8. การประชาสัมพันธ / ขาวสาร 4.55 ดีมาก

9. ชวงเวลาการจัดโครงการ 4.53 ดีมาก

10. สถานที่จัดโครงการ 4.52 ดีมาก

คาเฉลี่ยรวม 4.56 ดีมาก

ผลการประเมินฯ ประจําป 2555 
จากหนวยงานยอยและคณะกรรมการประเมินฯ

รูปแบบใหมของระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในหนวยงานยอย คณะมนุษยศาสตร
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รูปแบบใหมของระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในหนวยงานยอย คณะมนุษยศาสตร

คณะ
รับผิดชอบ

คาใชจายตางๆ

ลดคาใชจาย

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนว

ปฏิบัติทีด่ีของกันและกัน

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ

13 หนวยงาน
เกิดความพึงพอใจ

ตื่นตัวและใหความสนใจ

พัฒนาระบบและกลไกดาน

การจัดเก็บเอกสารเพื่อการ

ประกันคุณภาพมากขึ้น

อํานวยความสะดวกใน

การติดตอประสานงาน

ระบบการเก็บรวบรวมขอมูล

เอกสารหลักฐานของคณะมี

ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ผลการประเมินฯ ของคณะ

สงูขึ้นทุกป

2553:4.15
2554:4.28

2551: พอใช

2552: ดี
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แนวปฏิบัติที่ดี

รูปแบบใหมของระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในหนวยงานยอย คณะมนุษยศาสตร

ดีมาก
ดี

พอใช้
ต้องปรบัปรุง

รวมหนว่ยงานภายใน

-
3
6
3
12

1
5
4
3
13

+1
+2
-2
-
+3

ระดับคุณภาพ 2553 2554
มีพัฒนาการ
เพิ่มขึน้/ลดลง

จํานวนหน่วยงานภายใน

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีของกันและกัน

การตรวจประเมินเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
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เปาหมายในอนาคต

รูปแบบใหมของระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในหนวยงานยอย คณะมนุษยศาสตร
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