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โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2555 

ประเภทท่ี 4 : แนวปฏิบัติที่ดี 

ชื่อผลงาน :  รูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาและหน่วยงานโดยตรวจตาม
องค์ประกอบ 

ชื่อผู้เสนอ :  หัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์  

ชื่อหน่วยงานที่สังกัด : คณะสัตวแพทยศาสตร์  

1.  ความเป็นมา/หลักการ 
ด้วยที่ผ่านมาการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาและหน่วยงานของคณะสัตว

แพทยศาสตร์ จะด าเนินการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือตรวจประเมินเป็นรายภาควิชาและ
หน่วยงาน 1 ชุด ตรวจ 1 ภาควิชา/ 1 หน่วยงาน  ตรวจวันไหนก็ได้ในช่วงเวลาที่ก าหนดและกรรมการพร้อม 
ถึงแม้จะมีเกณฑ์ประเมินที่ชัดเจนแต่การตรวจขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประเมินชุดนั้น ๆ การประเมินจะ
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและภาควิชานั้น ๆ ส่งผลให้คะแนนประเมินไม่เท่ากัน แม้มีผลการด าเนินงาน
เหมือนกัน ท าให้ภาควิชา/หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญ ความสนใจรวมถึงไม่เกิดแรงผลักดันในการด าเนินงาน  
และไม่สามารถใช้เป็นมาตรฐานการประเมิน 10 ภาควิชา 9 หน่วยงานสนับสนุนได้  

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาและหน่วยงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงมักจะ
ได้รับเสียงสะท้อนจากภาควิชาและหน่วยงานว่า 1) คณะกรรมการประเมินฯ แต่ละชุด มีความแตกต่างในการ
ประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละภาควิชาและหน่วยงาน ท าให้ขาดความเชื่อมั่นในผลการประเมินในแต่ละ
ครั้ง 2) ผลคะแนนประเมินไม่เท่ากัน แม้มีผลการด าเนินงานเหมือนกัน 3) ไม่สามารถใช้เป็นมาตรฐานการ
ประเมินของ 10 ภาควิชา และ 9 หน่วยงานสนับสนุน 4) ปัญหาเรื่องการใช้จ านวนบุคลากรเพ่ือเข้าประเมิน
ภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 10 ภาควิชา 4 โรงพยาบาลสัตว์ 
1 ศูนย์วิจัยฯ ส านักงานเลขานุการ และงานธุรการก าแพงแสน ซึ่งต้องใช้เวลาเข้าประเมินอย่างน้อย 2 สัปดาห์
จึงแล้วเสร็จ เป็นต้น ดังนั้นคณะสัตว-แพทยศาสตร์จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับภาควิชาและหน่วยงานจากเดิมตรวจประเมินเป็นรายภาควิชาและหน่วยงาน มาเป็นการตรวจประเมิน
ตามองค์ประกอบ เพ่ือพัฒนาให้การตรวจประเมินได้รับการยอมรับและลดระยะเวลาในการตรวจประเมิน โดย
ได้ด าเนินการต่อเนื่องมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 และพบว่าให้ผลดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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1.1 การก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

ระบบเดิม ระบบใหม่ 

1. ตรวจประเมินรายภาควิชา/หน่วยงาน 
โดยมี 10 ภาควิชา 3 โรงพยาบาลสัตว์ (ปี
การศึกษา 2551-2553) ส านักงาน
เลขานุการ งานธุรการก าแพงแสน หน่วย
สัตว์ทดลอง และหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ 

1. ตรวจประเมินโดยจ าแนกตามกลุ่มภารกิจ 5 ชุด ได้แก่  
- กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน (10 ภาควิชา) มี

คณะกรรมการ 3 ชุด  
ชุดที่ 1 ประเมินองค์ประกอบ 1 7 8 และ 9  
ชุดที่ 2 ประเมินองค์ประกอบ 2  
ชุดที่ 3 ประเมินองค์ประกอบ 4 และ 5 

- กลุ่มสนับสนุนการบริการวิชาการ มีคณะกรรมการ 1 ชุด 
- กลุ่มสนับสนุนการบริหารจัดการ มีคณะกรรมการ 1 ชุด 

2. ใช้ระยะเวลาด าเนินการ คือ 1 ภาควิชา/
หน่วยงาน ใช้เวลา 1 วัน รวมเวลาตรวจแล้ว
เสร็จ 2 สัปดาห์ 

2. ใช้ระยะเวลาน้อยลง คือ ตรวจประเมินภาควิชาและหน่วยงาน 
ที่วิทยาเขตบางเขน 2 วัน ภาควิชาและหน่วยงาน  
ที่วิทยาเขตก าแพงแสน 2 วัน รวมเวลาตรวจแล้วเสร็จ 1 สปัดาห์  

3. มาตรฐานการตรวจแตกต่างกัน บุคลากร
ไม่เชื่อมั่นในผลการตรวจประเมินฯ 
เนื่องจากคณะกรรมการประเมินฯ แต่ละชุด
มีเกณฑ์ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์และการตัดสินใจ 

3. มาตรฐานการตรวจดีขึ้น บุคลากรมีความเชื่อมันในการตรวจ
ประเมินฯ 

4. ขาดการมีส่วนร่วม 4. จัดท าเป็น QA WEEK ท าพร้อมกันทั้งคณะฯ ท าให้เกิด
บรรยากาศการประเมินคุณภาพและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน บคุลากรและเจ้าหน้าที่มากข้ึน 

5. การสรุปผล รายงานแต่ละภาควิชา 5.  สรุปผลรวมทุกภาควิชาพร้อมกันท าให้เกิดการ Benchmark  

 
1.2  แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน 

เป้าหมาย  
พัฒนาให้การตรวจประเมินมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภาควิชาและหน่วยงาน 
แผนงาน   
ก าหนดวิธีการ/ขั้นตอนร่วมกันในคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ และ

คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ 
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2.  ปัจจัยน าเข้า (Input) (หมายถึง งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต) 

2.1  คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย คณาจารย์จากภาควิชาต่าง ๆ และบุคลากรที่ผ่านการอบรม 
2.2  งบประมาณด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/หน่วยงาน ประมาณ 150,000 บาท 
 

3.  วิธีการด าเนินงาน  
3.1  รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน ประกอบด้วย  

1) คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งมีคณบดีเป็น
ประธานและมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ เป็นกรรมการ โดย
มีหน้าที่ก ากับการบริหารงานประกันคุณภาพเชิงนโยบายของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

2) คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  มีประธาน
คณะกรรมการ และกรรมการจากทุกภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้ท าหน้าที่
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในคณะฯ และประสานงานเป็นเครือข่ายภายในเพ่ือสร้างความเข้าใจในระบบ
ประกันคุณภาพให้กับบุคลากรภายในภาควิชาและหน่วยงาน 

3) งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานย่อยภายใต้ส านักงานเลขานุการคณะสัตว-
แพทยศาสตร์ มีเจ้าหน้าที่ประจ าที่ท าหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

4) การบรรยายและสัมมนาสร้างความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่
ตรงกันและพัฒนาการประกันคุณภาพให้เหมาะสมกับหน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายสร้างความเข้าใจ
และส่งเสริมการกระบวนการประกันคุณภาพกับกิจกรรมพัฒนานิสิตให้กับนิสิตเพ่ือการมีส่วนร่วมในระบบ
ประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 

 ผู้บริหาร 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ 
 เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน 
 ภาควิชาและหน่วยงานที่รับการประเมิน 

ประชุม ปัญหา อุปสรรค 
 การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

รูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
ภาควิชาและหน่วยงาน 



- 4 - 
 

3.2  รูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
1) หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน น าเสนอผลการด าเนินงานในห้องประชุมเดียวกัน 

- จ าแนกภาควิชา 
- จ าแนกหน่วยงานสนับสนุน 

2) ผู้บริหาร/กรรมการประเมินทุกท่านร่วมฟังพร้อมกัน 
3) คณะกรรมการประเมินรายการงานผลการประเมินพร้อมกัน 

- รายงานคะแนน 
- รายงาน good practice 
- รายงานสิ่งที่เป็นปัญหาโดยรวมให้คณะฯ เช่น แผนภาควิชามีความต่างกันมาก 

 
3.3  ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 
เพื่อก าหนดแนวทาง 

1. คณะกรรมการด าเนินงานประกันฯ 
2. คณะกรรมการบรหิารงานประกันฯ 

จัดโครงการสมัมนา 
เรื่องการสร้างความเข้าใจในแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ ตัวบ่งช้ีในการ

ประเมินคุณภาพของคณะฯ 

 

งานแผนฯ จัดท าคูม่ือตัวบ่งช้ี และ
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล ให้ภาควิชา/

หน่วยงาน 

 

ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ  
(แต่งตั้งโดยคณะฯ) เพื่อท าความเข้าใจ 

แนวทางการประเมินร่วมกัน 

 

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ตามแนวทางที่ก าหนด 

 

1. ช้ีแจงแนวทางการประเมิน 
2. ท าความเข้าใจตัวบ่งช้ี 
3. แจ้งก าหนดการตรวจประเมิน

คุณภาพประจ าป ี

1. ตรวจประเมินภาควิชา/หน่วยงาน 
วิทยาเขตบางเขน 2 วัน วิทยาเขต
ก าแพงแสน 2 วัน 

2. หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน 
น าเสนอผลการด าเนินงานภาพรวม 
ไม่เกินหน่วยงานละ 10 นาที 

3. คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกัน
เพื่อสรุปผลการประเมิน 1 วัน 

4. รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหาร
ภาควิชา/หน่วยงานรบัทราบ 1 วัน 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ แบ่งกลุ่ม คณะกรรมการประเมินเป็น 5 กลุ่ม เพ่ือการตรวจประเมินภาควิชา

และหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งหมด 19 หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  แนวทางการเก็บข้อมูล 
 

   คณบดี 
 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่ม 5 
หน่วยงานสัตว์ทดลอง  

(มก. 9 + สมศ. 2 ตัวบ่งชี้) 
สลก. และงานธุรการก าแพงแสน 

(มก. 7 ตัวบ่งชี้) 
ภารกิจสนับสนุนการบริหารและการเรียนการสอน  

 

 

กลุ่ม 4 

4 ร.พ.สัตว์ และศูนย์วิจัยฯ 
(มก. 9 + สมศ. 5 ตัวบ่งชี้) ภารกิจงานบริการวิชาการ 

 

10 ภาควิชา  
(มก. 16 + สมศ. 8 ตัวบ่งชี้) ภารกิจการเรียนการสอน  

 

กลุ่ม 1 
(องค์ 1, 7, 8, 
9 และสมศ. 

14) 

 

กลุ่ม 2  
(องค์ 2 และ  

สมศ. 3) 

กลุ่ม 3  
(องค์ 4, 5 และ 
สมศ. 5, 6, 7) 

คณะกรรมการบริหารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน
ภาควิชา/หน่วยงาน 

หน่วยงานสังกัดส านักงาน
เลขานุการ 

QA Center 
งานแผนและ

ประกันคุณภาพ 
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5. ผลการด าเนินงาน 
5.1 ท าให้เกิดเป็นวงจรคุณภาพ PDCA ตามหลักการประเมินคุณภาพภายใน 
5.2 ลดระยะเวลาในการด าเนินงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
5.3 ประหยัดงบประมาณในด้านการเก็บเอกสารที่สามารถลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ

ประกันคุณภาพ  
5.4 ผลประเมินของคณะกรรมการฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
5.5 คณะกรรมการฯ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภาควิชาและหน่วยงานมากขึ้น ท าให้มีทัศนคติที่ดีต่อ

การประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้มีความร่วมมือจากภาควิชาและหน่วยมากขึ้น  
5.6 ผู้บริหารมีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบได้ในแต่ละองค์ประกอบ เนื่องจากใช้คณะกรรมการประเมินฯ ชุด

เดียวกัน 
5.7 คณะกรรมการฯ พบวิธีการด าเนินงาน หลักฐานที่แตกต่าง และพบ good practice 

 


