
 

          
 

ความหมายขององคการแหงการเรียนรู 

         Learning Organization เปนองคการที่ซึง่คนในองคการไดขยายขอบเขตความสามารถของตนอยางตอเนื่อง ทั้งในระดับบุคคล 

ระดับกลุม และระดบัองคการเพื่อนําไปสูจุดหมายที่บุคคลในระดับตาง ๆ ตองการอยางแทจริง และเปนองคการที่ซึง่บุคคลเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง ในเรื่องของวธิีการที่จะเรียนรูไปดวยกันทั้งองคการ 

 

ลักษณะสําคัญ 5 ประการขององคการแหงการเรียนรู 

1. มีการแกปญหาอยางเปนระบบ (Systematic problem Solving) เชน การใชวงจรของ Demming  

   (PDCA : Plan, Do, Check, Action)  

2. มีการทดลองปฏิบตัิ (Experimental) ในสิ่งใหม ๆ ที่มีประโยชนตอองคการเสมอ 

3. มีการเรียนรูจากบทเรียนในอดีต (Learning from their own experience) เพื่อใหสมาชิกในองคการไดศึกษา 

   ถึงความสําเรจ็และความผดิพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อนํามาประยุกตใชในอนาคต 

4. มีการเรียนรูจากผูอื่น (Learning from the Others) โดยการใชการสัมภาษณ การสังเกต ฯลฯ 

5. มีการถายทอดความรูโดยการทาํ Report, Demonstration, Training & Education, Job Rotation ฯลฯ 

 

แนวทาง 5 ประการในการสรางองคการแหงการเรยีนรู (The Five Disciplines) 

1. การเรยีนรูของสมาชิกในองคกร (Personal Mastery)   

2. ความมีสติ (Mental Model)  

3. การมวีิสัยทศันรวมกันของคนในองคการ (Shared Vision)  

4. การเรยีนรูเปนทีม ( Team Learning )  

5. ระบบการคิดของคนในองคการ (Systems Thinking)  

 

บทสรุป 

         องคการแหงการเรยีนรูเปนองคการในอุดมคติที่สามารถสรางขึ้นมาไดดวยความรวมมือของสมาชกิในองคการโดยอาศัย The five 

disciplines เปนหลักที่สมาชกิในองคการจะใชเพื่อพัฒนาตนเอง และองคการสูความเปนองคการอจัฉรยิะ ไดอยางมั่นคง ซึง่การทีจ่ะ

ปรับเปลี่ยนองคการสูความเปนองคการแหงการเรยีนรู (Learning Organization) นั้นเราจะตองคาํนึงถงึเปาหมายและภาระหนาที่ของ

องคการเปนหลักวิเคราะห 

 
 

แหลงที่มา : http://www.natres.psu.ac.th/Journal/Learn_Organ/index.htm 

 
 
      
                
         
 

      --------  ฉบับที่ 1 เดือน กุมภาพันธ  2553  ---------- 
 

  
วสิยัทศันของ สวพ.มก. 

    เปนเลิศในระดับอุดมศึกษาของประเทศ ดานการบริหารงานวิจัย และสารสนเทศงานวิจัย 

 
 

 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงาน เปน
ประจําทุกป เพื่อใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป 
2553 และมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายใน สวพ.มก. ขอแจงกําหนดการดังนี้ 
 
1. ฝาย/ศูนย/สถานี จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)          มี.ค. – เม.ย. 53 
    ประจําป 2553 (ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2552) 
 
2. ฝาย/ศูนย/สถานี จัดสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR)          30 เม.ย. 53 
 
3. ฝาย/ศูนย/สถานี รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ         10 – 21 พ.ค. 53 
   สวพ.มก. 
 
4. ฝาย/ศูนย/สถานี ปรับแกไขรายงานการประเมินตนเอง (SAR)      ภายใน 31 พ.ค. 53 
   ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินระดับ สวพ.มก. 
   พรอมเสนอ สวพ.มก. 

 

  

 

 



 
องคประกอบที่ 1 
1.3 แผนงาน/โครงการที่มีการประเมินผลงาน 
1.4 ระดับความสําเร็จของการสรางความรู ความเขาใจในปรชัญา แหงการจัดตั้งองคกรฯ 
องคประกอบที่ 2 
2.1 รอยละของบุคลากรประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
2.13 คาใชจาย และมูลคาของหนวยงานในการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อสังคมฯ 
2.14 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่บุคลากรประจําใหบริการวิชาการ และวิชาชีพฯ 
2.15 จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
องคประกอบที่ 3 
3.8 งานที่มีการวิเคราะหและนําผลไปปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3.9 สัดสวนของจํานวนบุคลากรในสํานักงานทั้งหมดตอจํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการทํางาน

3.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศ และตางประเทศตอบุคลากรฯ 
องคประกอบที่ 4 

ดัชนีประเมินป 2552 
ที่ยกเลิก รวม 10 ดัชนี  

4.2 รอยละของเงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับจริงทั้งหมด 
 

ตัวบงชี้ประจําป 2553 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 

ดัชนีประเมินเดิม ตัวบงชี้ใหม 
องคประกอบที่ 2 องคประกอบที่ 2 

2.2 มีกระบวนการและกลไกบริหาร

จัดการความรูจากงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

2.3 มีการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

2.1 มีกระบวนการและกลไกในการ

สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน

สรางสรรค   
2.5 รอยละของงานวิจัย และงาน

สรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิด

ประโยชนอยางชัดเจนตอจํานวน

นักวิจัย 

2.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย  และ

งานสรางสรรคจากภายในฯ 

2.7 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับ

หนังสือรับรอง การแจงขอมูลลิขสิทธิ์ 

และ/หรือ ไดรับรองคุณภาพ จาก

หนวยงานที่เชื่อถือไดตอจํานวนนักวิจัย 

2.5 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย  และ

งานสรางสรรคจากภายนอกฯ 

2.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย  และ

งานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ตอจํานวน

นักวิจัย   

 

 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 

ดัชนีประเมินเดิม ตัวบงชี้ใหม 
2.11 รอยละของนักวิจัยที่ทําหนาที่

สนับสนุนการเรียนการสอนตอนักวิจัย

ทั้งหมด 

2.6 รอยละของงานวิจัย  และงาน

สรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพรใน

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตอ

จํานวนบุคลากรวิจัย 

2.4 รอยละของงานวิจัย และงาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตอ

จํานวนนักวิจัย 
องคประกอบที่ 3 
3.2 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการ

เรียนรู 

2.8 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับ

การอางอิง (citation) ใน 

refereed journal หรือ ใน

ฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ ตอบุคลากรวิจัย 

2.8 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับ

การอางอิง (citation) ใน 

refereed journal หรือ ใน

ฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ ตอนักวิจัย 
3.6 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมา

ใชในกระบวนการบรหิารจัดการ 
2.9 รอยละของบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุน

ทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายใน 

และภายนอกมหาวิทยาลัย ตอ

บุคลากรวิจัย 

2.9 รอยละของนักวิจัยที่ไดรับทุนทํา

วิจัย และงานสรางสรรคจากภายใน 

และภายนอกมหาวิทยาลัย  ตอนักวิจัย 

องคประกอบที่ 4 
4.2 มีการใชทรัพยากรภายในและ

ภายนอกหนวยงานรวมกัน 

2.10 รอยละของบุคลากรวิจัยที่เขา

รวมประชุมวิชาการฯ 
2.10 รอยละของนักวิจัยที่เขารวม

ประชุมวิชาการฯ 

องคประกอบที่ 5 
5.1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารจัดการ 

3.6 รอยละของระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 

2.15 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

องคประกอบที่ 3 องคประกอบที่ 6 
6.2 รอยละของการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการใหบรกิาร 

3.2 มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

พัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี

คุณภาพ และประสทิธิภาพ 

3.3 มีกระบวนการและกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและ

ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพ 
องคประกอบที่ 4 6.3 รอยละของการลดระยะเวลาการ

ใหบริการ 4.3 รอยละของกิจกรรมการใหบริการที่

มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวย  และ

รายงานใหผูบริหารทราบ 

4.3 รอยละของกิจกรรมการใหบริการที่

มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวย 

องคประกอบที่ 6  

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

ปรับปรุงการดําเนินงาน 

6.1 ระดับความสําเร็จของการประกัน

คุณภาพภายใน 
ตัวบงชี้เพิ่มเติม รวม 10 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้เปลี่ยนแปลง รวม  11  ตัวบงชี้ 

   สํานักประกันคุณภาพ มก. ไดมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดในป 2553 โดยในปนี้จะมีตัวบงชี้ใหมๆ 

เพิ่มขึ้น และดัชนีประเมินเดิมที่ถูกยกเลิก ซึ่งทุกหนวยงานสามารถศึกษารายละเอียดไดจากคูมือตัวบงชี้และ

เกณฑประเมินคุณภาพภายในสําหรบัสถาบัน ซึ่งไดจดัสงไปแลว โดยไดจัดทําสรุปดัชนีประเมินที่ยกเลิกไป 

และตัวบงชี้เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 




