
 

 

โครงการ  “เดนิตามแนวโครงการพฒันาวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร” 
 

   
 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2554 ที่ผานมาสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดจัด 
โครงการ “เดินตามแนวโครงการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
หนวยงานในสังกัด สวพ. มก. มีความรูความเขาใจในระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 และ 

 

    
 

ขั้นตอนการดําเนินโครงการตั้งแตการขออนุมัติเปดโครงการ กระทั่งขอปดโครงการผานระบบฐานขอมูล
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีผูเขารวมโครงการ ทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งผูเขารวมโครงการสวนใหญ
สามารถเสนอโครงการพัฒนาวิชาการผานระบบฐานขอมูล ใหเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบฯ  
พรอมทั้งรับทราบระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติการดําเนิน
โครงการพัฒนาวิชาการ แบบฟอรมตางๆ และสามารถบันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูลฯได 

 

 

 

 
ขาวสารงานประกันคุณภาพ 

                
 

 
----- ฉบับที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2554 ----- 

 

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

 
    
 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบายการประเมินคุณภาพภายในเปนประจําทุกป 
สํานักงานประกันคุณภาพ มก. จึงไดกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2554 ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ในระหวางวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2554 นี้ เพื่อใหทุกหนวยงาน
สามารถดําเนินงานอยางเปนระบบ และสอดคลองกับกระบวนการดําเนินงานทั้งภายในและ
ภายนอกนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ใครขอใหหนวยงานจัดสงรายงาน  การประเมิน
ตนเอง (SAR) ใหกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 54 เพื่อรับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ระหวางวันที่ 11 – 23 
พฤษภาคม 54 และคณะกรรมการประเมินรายงานผลตอสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ภายใน
วันที่ 30 พฤษภาคม 54 นี้ 

 
ปฏทินิประกนัคณุภาพ ประจําเดอืน พฤษภาคม 2554 

 
  วนัที่ 4 พ.ค. 54 

 

วนัที่ 11-23 พ.ค. 54 

 

วนัที่ 30 พ.ค. 54 

จัดสงรายงานการ
ประเมินตนเอง 

(SAR) 
ของหนวยงาน 

รับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 

คณะกรรมการรายงาน
ผลการตรวจประเมิน 

    
 

 
 

วสิยัทศันของ สวพ.มก. 

เปนเลิศในระดับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ ดานการบริหารงานวิจัย และสารสนเทศงานวิจัย 

 จัดทําโดย งานนโยบายและแผน  
สํานักงานเลขานุการ สวพ. มก.  

โทร. 02-5611482, ภายใน 1390 



 

 

 

การประสาน

ดวยความสุ

ตามเหตุตา

 

 
ตาม

ผูอํานวยกา
นั้น พิจารณ
บงชี้ที่ 3.1 
ถายทอดไป
ในการปฏิบั

หนวยง
ดําเนินงาน
วิสัยทัศน 
ตลอดจนหัว
พัฒนาหนว
ระดับมาก ซ

 

สอ

นสัมพันธกับผูอื่นอีกอ

สจริตกาย สุจริตใจ 

มผลดวย จึงจะชวยให

มที่สถาบันวิจัยและ
ร และหัวหนาหนวย
ณาการใชประโยชน ใ
เชน เกณฑมาตรฐา
ยังบุคคลทุกระดับ มคี
ติงานและพัฒนาหนว
งานสามารถใชผลการ
น โดยรายงานผลดังน
และแผนกลยุทธขอ
วหนาหนวยงาน มีก
วยงาน ทั้งนี้จากการ
ซึ่งสามารถสนับสนุน

งอยางเปนสําคัญ คือ

อยางหนึ่ง ทั้งสองประ

ดวยความคิดความเห็

หงานบรรลุจุดหมายแ

 พระ

เนื่องในวั

ะพัฒนาแหง มก . ไ
งานนั้น หนวยงานส
นการจัดทํารายงานก
น : ผูบริหารมีวิสัย
ความสามารถในการว
วยงาน 
รประเมินของหัวหน
นี้  “หัวหนาหนวยง
องสวพ. มก. และไ
ารใชประโยชนขอมูล
ประเมินความคิดเห็น
ผลการดําเนินงานดัง

 "...การทํางานให
อสามารถในการใชวิชา

ะการนี้ ตองดําเนิน

ห็นที่เปนอิสระปราศจ

และประโยชนที่พึงปร

ะบรมราโชวาท ของ 

วันขาราชการพลเรือน

วันที่ 7

ไดใหบุคลากรประ
สามารถนําผลลัพธจาก
การประเมินตนเอง 
ยทัศน กําหนดทิศทาง
วางแผนกลยุทธ มีการ

นาหนวยงาน ในขอ 
าน มีการวางแผนกา
ดถายทอดแผนยังบ
ลสารสนเทศจากแหล
นบุคลากรในหนวยง
กลาวขาวตนได”  เป

หสําเร็จขึ้นอยูกับความ

าความรูอยางหนึ่ง ส

นคูกันไปและจําเปนต

จากอคติ และดวยควา

ระสงคโดยครบถวยแท

พระบาทสมเด็จพระเ

น ณ ตําหนักจิตรลดา

7 มีนาคม พุทธศักรา

เมินผลการดําเนิน
กการประเมินฯ ที่จัดส
(SAR) ของหนวยงา
งการดําเนินงาน แล
รนําขอมูลสารสนเทศ

 1 และ 2 สนับสนุ
ารดําเนินงานที่ตอบ
บุคลากรโดยการประ
งตางๆ ในการปฏิบัติ
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จากกิจกรรมสั

ผูอํานวยการไดใหโอว
เปนอยางดี ในโอกาส

 
     

 

 
และสิ่งสําคัญ

ใหอะไรกับทาน ควรถ
 
 

สัมมาทิฐิบุคลากร สวพ
วาท ที่เปนประโยชน
สนี้ จึงขอทบทวนใหพ

   หลกัการทํางานเป
 มีความสามั
 ทําตัวเราให
 เอาใจเขาม
 รูจักรับผิด 
 อยาแขงขัน

การทาํงานอยางมี
 รักงาน 
 รักผูรวมงา
 รักหัวหนา 
 รักองคกร 
 รักตัวเราเอ

อีกประการ คําคมที่ผูอ
ถามตัวเองกอนวา ทา

ผลักดัน 

พ. มก. ในวันที่ 7 เม
 และสามารถนําไปป
พวกเราชาว สวพ. มก

ปนทีม 
มคัคี 
หดีที่สุดกอน 
าใสใจเรา 
 รูจักขอโทษ 
นกันเอง 

มคีวามสขุ 

น 
 

อง/รักครอบครัว 

อํานวยการใหเตือนตั
านใหอะไรกับ สวพ. 

เราจะรกักัน 
รวมมือกัน 

 สวพ.มก. ไปถึงดว

มษายน 2554 ที่ผา
ปรับใชกับการทํางานใ
ก. ไดรับทราบอีกครั้ง

ตวัเองเสมอ “กอนจะถ
 มก. บาง”  

ดวงดาว 

านมา 
น สวพ. มก. ได
ง 

ถามวา สวพ. มก. 


