
 

 

 
 
              โครงการ 

          โครงกา
ภายในประจําปี 2
โดยมีวัตถุประสง
เกณฑ์ประเมินคุ
เตรียมความพร้อม
2553 มีผู้สนใจเข
ผู้ร่วมโครงการมี
ประเมินคุณภาพภ
กับการจัดทําราย
อย่างมีประสิทธภิ

 
 
 

 

 

                       

“ชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ป
าร  “ชี้แจงตัวบ่งชี้และเก
2554” จัดขึ้นในวันจันทร์
ค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ค
ณภาพภายในประจําปีการ
มในการประเมินคุณภาพภา
ข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 35 ค
มีความรู้ ความเข้าใจ ในต
ภายในมากขึ้นและสามารถนํ
ยงานการประเมินตนเอง(
ภาพยิ่งขึ้น 

โครงการ 

 

 

      
                   โครงการ

 
โ

วันอังคา
บุคลาก
ให้บริกา
ทรัพยาก
ผู้เข้าร่วม
ความพึง
 

ระเมินคุณภาพภายในประจ
กณฑ์ประเมินคุณภาพ
ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 
ความเข้าใจตัวบ่งชี้ และ
รศึกษา 2553 และเพื่อ
ยใน ประจําปีการศึกษา 
คน จากการจัดโครงการ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
นําความรู้นี้มาประยุกต์ใช้
SAR)ของหน่วยงานได้

“การสร้างวัฒนธรรมคุณภา
โค

ประกนั
กุมภา
คุณภา
ความส
ที่ได้ไป
ผู้สนใจ
เห็นว่า
ความรู้
ในการ
 

 

ภาพกิจกรรม 

                             
ร “แนวทางวิเคราะห์ต้นทุน

โครงการ“แนวทางวิเคราะ
ารที่ 25 มกราคม 2554 เพื่อ
ร นําไปประยุกต์ใช้กับกิจ
ารทั้งด้านวิจัย หรือการบริ
กรหน่วยงานอย่างมีประสิท
มโครงการทั้งสิ้น 42 คน โด
งพอใจในภาพรวมต่อการจัดโ

จําปี 2554” 

าพกับการทํางานประกันคุณ
ครงการ “การสร้างวัฒนธ
นคุณภาพอย่างมความสุข” 
าพันธ์ 2554 โดยมี วัตถุป
าพให้แก่องค์กร ปลูกฝังให้บ
สําคัญของงานประกันคุณภา
ปปรับใช้ให้เกิดความสุขในก
จเข้าร่วมโครงการ 44 คน ซึ
างานประกันคุณภาพมีควา
รู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒน
ทํางานประกันคุณภาพได้ 

    
นต่อหน่วย” 

ห์ต้นทุนต่อหน่วย”ได้จัดขึ้
อเป็นการเสริมสร้างความรู้
จกรรม/โครงการที่หน่วย
ริการทางวิชาการ ให้เกิดก
ธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้
ดยผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใ
โครงการในระดับดี  

ณภาพอย่างมีความสุข” 
ธรรมคุณภาพกับการทํางา
จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 22  

ประสงเพื่อสร้างวัฒนธรร
บุคคลากรในสังกัดตระหนักถึ
าพเพิ่มมากขึ้น และนําความ
ารทํางานประกันคุณภาพ 
ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการส่วนให
ามสําคัญมากและสามารถน
นธรรมคุณภาพ มาประยุกต์

นเมื่อ
ร้ให้แก่
ยงาน
การใช้
้น มี
หญ่มี

าน

รม 

ถึง
มรู้
 มี

หญ่
นํา
ต์ใช้

 

 

     
  
 

 

    
 

ประจํ
เป็นกิ
ประเมิ

หน่วย
เพื่อพิ

 

เป

ขา
          

 

          *

ตามที่สวพ. มก. มีนโย
ําทุกปี เพื่อรับการปร
จกรรมที่ สถาบันวิจัย
มินฯ ระดับสวพ. มก. มี
 
1. สํานัก/ฝ่าย/ศูนย์/

ประจําปี 2554  
2. สํานัก/ฝ่าย/ศูนย์/
3. สํานัก/ฝ่าย/ศูนย์/

สวพ. มก. 
4. สวพ. มก. จัดทาํ
5. สวพ. มก. จัดส่ง
6. รับการตรวจประ
 
ดังนั้น สวพ. มก. จึง

ยงาน และจัดส่งภายใน
จารณาล่วงหน้าก่อนตร

 

ปนเลิศในระดับสถาบนั

วสารงานป
    

----- ฉบับที่ 2 เดือน

******  ฉบับที่ 2 เดื

ยบายให้หน่วยงานในสัง
ระเมินคุณภาพภายใน 
และพัฒนาแห่ง มก. มี
กําหนดการดังนี้ 

/สถานี จัดทํารายงานก

/สถานี จัดส่งรายงานก
/สถานี รับการตรวจปร

ารายงานการประเมนิตน
งรายงานการประเมนิตน
เมินฯ ระดับมหาวิทยาลั

งขอความร่วมมือหน่ว
นระยะเวลาที่กําหนด เพื
รวจประกันต่อไป 

วสิยัทศัน

นอุดมศึกษาของประเทศ

ประกันคณุภ

น มีนาคม 2554 ----- 

 

ดือน เมษายน  2553  *
 

งกัดดําเนินการจัดทํารา
 สวพ. มก. ซึ่งกระบว
มีการดําเนินการอย่างต

ารประเมินตนเอง (SA

ารประเมินตนเอง (SA
ระเมินคุณภาพภายในระ

นเอง (SAR)            
นเอง (SAR)            
ลัย                       

ยงานจัดทํารายงานก
พื่อจักได้ดําเนินการส่งไ

นของ สวพ.มก. 

ศ ดานการบริหารงานวิ

ภาพ 

 

****** 

ายงานการประเมินตนเ
วนการตรวจประเมินค
ต่อเนื่อง และในปี 2

R)       มี.ค. 54 - เม.

R)       29 เม.ย. 255
ดับ      11-19 พ.ค. 2

         พ.ค. 54 – มิ.ย
         ภายใน 5 ก.ค.
          12-14 ก.ค. 2

ารประเมินตนเอง (SA
ไปยังคณะกรรมการปร

วิจัย และสารสนเทศงา

เอง (SAR) เป็น
คุณภาพภายใน  
2554 การตรวจ

.ย. 54 

4 
554 

ย. 54 
 54 
554 

AR) ของแต่ละ
ระเมินคุณภาพฯ 

 

านวิจัย 



 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพและกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน สํานัก/ฝ่าย/ศูนย์/สถานี  
ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
 

    กลุ่มที่ 1 
ชื่อกรรมการ ตําแหน่ง หน่วยงานผู้ถูกประเมิน วันที่ประเมิน 

1.นางศิริวรรณ บุรีคาํ ประธานกรรมการ 1.สํานักงานเลขานุการ 
2.ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554 
วันพฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2554 2.นางสาวนุษรา สินบัวทอง กรรมการ 

3.นางสาวสมร ติเยาว์ กรรมการ 

4.นางสาวณัฐชพร ทองดอนแช่ม กรรมการ 

 

 
    กลุ่มที่ 2 

ชื่อกรรมการ ตําแหน่ง หน่วยงานผู้ถูกประเมิน วันที่ประเมิน 

1.นางนันทนา ชื่นอิ่ม ประธานกรรมการ 1.ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย 
2.ฝ่ายประสานงานวิจัย
และประเมินผล 

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554      
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554 
 

2.นางสุวรรณา กลัดพันธุ์ กรรมการ 

3.นางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง กรรมการ 

4.นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ กรรมการ 

 

 
    กลุ่มที่ 3 

ชื่อกรรมการ ตําแหน่ง หน่วยงานผู้ถูกประเมิน วันที่ประเมิน 

1.นางภัทรา ชูวาธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 1.ฝ่ายเครื่องมือและวจิัย
ทางวิทยาศาสตร ์
2.ศูนย์นาโนเทคโนโลยี 
มก. 

วันพฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2554 
 
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 

2.นางสาวมาลี สกุลนยิมพร กรรมการ 

3.นางเพชรา เปสลาพันธ์ กรรมการ 

4.นางสาววาสนา บัวจันทร์ กรรมการ 

5.นางสาวจารุวรรณ วิชัยพรหม กรรมการ 

 

 
    กลุ่มที่ 4 

ชื่อกรรมการ ตําแหน่ง หน่วยงานผู้ถูกประเมิน วันที่ประเมิน 

1.นางสาวศาลักษณ์ พรรณศิริ ประธานกรรมการ 1.สถาบันเพื่อการพัฒนา
ชายฝั่งอันดามัน 
2.สถาบันวิจัยและ
ฝึกอบรมวนเกษตรตราด 

วันพฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2554 
 
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 

2.นางสาวรมณีย์ เจรญิทรัพย ์ กรรมการ 

3.นางสาวปภาวดีฐ์ พรมมา กรรมการ 

4.นางนวรัตน์ สุวรรณเลิศ กรรมการ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

บุคลากรประจํา หมายถึง บุคลากรประจําทั้งหมดที่มีสัญญาจ้างกับ
หน่วยงานทั้งปีการศึกษา และมีระยะเวลาการทํางานไม่ต่ํากว่า ๙ เดือน 

 
 
 
 

นักวิจัยประจํา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงานที่มีระยะเวลาทํางาน  
ไม่ต่ํากว่า ๙ เดือน และมีภารกิจในการทําวิจัย ทั้งนี้รวมถึงตําแหน่งอื่นที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่วิจัย 

 
 
 

 
 
 
 

 

              สําหรับในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน ได้กําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพ  
ที่มีการตรวจสอบกระบวนการบริหารงานภายใต้ระบบธรรมาภิบาลของการบริหาร 10องค์ประกอบ ได้แก่ 
1)หลักประสิทธิผล 2)หลักประสิทธิภาพ  3)หลักการตอบสนอง 4)หลักภาระรับผิดชอบ 5)หลักความ
โปร่งใส 6)หลักการมีส่วนร่วม 7)หลักการกระจายอํานาจ 8)หลักนิติธรรม 9)หลักความเสมอภาค 10)
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ นั้น เพื่อให้การรายงานผลเป็นไปในแนวทางเดียวกันงานนโยบายและแผน 
สํานักงานเลขานุการ จะจัดส่งแบบประเมินภาวะผู้นําฯ ไปยังหน่วยงานฝ่าย/ ศูนย์/สถานี เพื่อใช้
ประเมินผลภาวะผู้นําและนําข้อมูลรายงานในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ต่อไป 

 

ความหมายคาํในการจดัทาํรายงานการประเมนิตนเอง 

ฝากไวซักนิด 




