
 
 

   การทํางานร่วมกับบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่ยาก หรือไม่บางคนมีพฤติกรรมที่สามารถปรับตัวและทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดี แต่บางคนประสบปัญหาในการทํางานร่วมกับบุคคลต่าง ๆ โดยจะเห็นได้จากการไม่ได้
รับความช่วยเหลือ หรือร่วมมือใด ๆ รวมทั้งการไม่ได้รับข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการ 

   ดังนั้นความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่นจึงเป็นสิ่งสําคัญและควรฝึกฝนให้มีขึ้น ขอให้คิดถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างมากมายหากสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี และเมื่อได้รับการยอมรับและความ
ร่วมมือจากบุคคลต่าง ๆ ย่อมจะส่งผลให้ตนเองก็มีความสุขและสนุกกับงานที่ทําอยู่และในที่สุดก็จะ
ส่งผลต่อเนื่องไปยังความสําเร็จในหน้าที่การงาน ทั้งนี้การพัฒนาทักษะหรือความสามารถในการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยากและสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ตามแนวทางปฏิบัติง่าย ๆ หลักของ  
P-S-Y-C-H-O ดังต่อไปนี้ 

P = Positive Thinking.             คิดแต่ทางบวก สร้างโลกสวยงาม 

S = Smile                            ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจ 

Y = Yours                            จริงใจให้กัน ช่วยเหลือการงาน 

C = Compromise                   สมานสามัคคี ด้วยการประนีประนอม 

H = Human Relations             สัมพันธ์ที่ดี สร้างมิตรผูกพัน 

O = Oral Communication         สื่อสารชัดเจน แก้ไขข้อขัดแย้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
          ที่มา : http://nongjeeny.exteen.com/20070811/p-s-y-c-h-o 

 
ข่าวสารงานประกันคุณภาพ 

                
         
 

----- ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน 2556 ----- 
 

 
          ******  ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน  2553  ****** 

 
    

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายการประเมินคุณภาพภายในเป็นประจําทุกปี 
สํานักงานประกันคุณภาพ มก. จึงได้กําหนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2556 ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2556 และเพื่อให้ทุกหน่วยงาน
สามารถดําเนินงานได้อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับกระบวนการดําเนินงานทั้งภายในและ
ภายนอกนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ใคร่ขอให้หน่วยงานจัดส่งรายงาน การประเมินตนเอง 
(SAR) ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เพื่อรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (ระดับหน่วยงานย่อย) ระหว่างวันที่ 7 – 
28 พฤษภาคม 2556 และคณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2556  

 
ปฏิทินประกันคุณภาพ (การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานย่อย) 
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วิสัยทัศน์ของ สวพ.มก. 
เป็นองค์กรหลักที่สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําระดับภูมิภาค 



 
 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (ระดับหน่วยงานย่อย) 

กลุ่มที่ 1 ประเมินหน่วยงาน :    

ชื่อหน่วยงาน กําหนดการตรวจ 

1. ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 8 พฤษภาคม 2556 
2. สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 10 พฤษภาคม 2556 
3. สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด 14 พฤษภาคม 2556 
4. ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย 15 พฤษภาคม 2556 

    
รายชื่อคณะกรรมการ 
1. นางสาวมาลี  สกุลนิยมพร เจ้าหน้าที่วิจัย ชํานาญการ ประธานกรรมการ 
2. นางเพชรา  เปสลาพันธ์               หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ กรรมการ 
3. นางอัจฉราวรรณ              คล้องช้าง      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรรมการ 
4. นางสาวจารุวรรณ              วิชัยพรหม               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวบุษยา  ศรีอนันต์  นักวิจัย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มที่ 2 ประเมินหน่วยงาน :   

ชื่อหน่วยงาน กําหนดการตรวจ 

1. สํานักงานเลขานุการ 7 พฤษภาคม 2556 
2. ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก. 23 พฤษภาคม 2556 
3. ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล 27 พฤษภาคม 2556 
4. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 28 พฤษภาคม 2556 

รายชื่อคณะกรรมการ 
1. นางสาวศาลักษณ์               พรรณศิริ              นักวิจัย   ชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนุษรา  สินบัวทอง              นักวิทยาศาสตร์ ชํานาญการ กรรมการ 
3. นายณัฐวัฒน์  คลังทรัพย์              นักวิจัย   กรรมการ 
4. นางสาวน้ําผึ้ง  อนุกูล              นักวิจัย   กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวสมพร  มณีประสพสุข          นักวิจัย                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 

บทบาทของหนวยงานที่รับการตรวจประเมินคุณภาพ 

 

เตรียมการก่อน
การตรวจเยี่ยม

• จัดทํา SAR ของหน่วยงาน
• ส่งให้คณะผู้ประเมิน 2 สัปดาห์ (ก่อนการตรวจเยี่ยม)
• แจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน

การเตรียมเอกสาร
สําหรับการ
ประเมิน

• ข้อมูลที่นําเสนอควรเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน
• หมายเลขเอกสารต้องตรงกัน

การเตรียม
บุคลากร

• สร้างความเข้าใจ (ฝึกอบรมชี้แจง)
• ให้ซักถาม อภิปราย
• ทําความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงาน

เตรียมผู้ที่ทํา
หน้าที่

ประสานงาน

• มีข้อมูลของผู้ประเมินประสานงานล่วงหน้า
• ทําความเข้าใจทุกกิจกรรม เข้าใจภาระงานของหน่วยงาน
• อํานวยความสะดวก/แก้ไขปัญหา

การดําเนินการ
ระหว่างตรวจเยี่ยม

• ให้บุคลากรได้เข้าฟังการชี้แจงของคณะผู้ประเมิน
• ให้โอกาสในการรับฟ้งข้อมูลป้อนกลับจากผู้ประเมิน
• จัดผู้ประสานงานตลอดเวลาที่ผู้ประเมินดําเนินการ
• ปฏิบัติงานตามปกติ แต่เตรียมพร้อมสําหรับการเยี่ยมชม

การดําเนินการ
หลังการตรวจ

เยี่ยม

• นําผลการประเมินเข้าที่ประชุมแจ้งบุคลากรทุกระดับ
• หาแนวทางส่งเสริม/พัฒนาจุดแข็ง/จุดที่ควรปรับปรุง
• กําหนดผู้รับผิดชอบ
• ดําเนินการตามแนวทาง PDCA



 


