
 

 

 
 

พระราชดํารัส "...คุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรักความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกัน

รักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝง 

ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตามุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกันประสานงาน ประสานประโยชนกัน ใหงาน

ที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอื่นและแกประเทศชาติ 

     ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบ

แผนโดยเทาเทียมเสมอกัน 

     ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายาม ทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยงตรงและมั่นคง

อยูในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกาย 

ในใจคนไทย ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได....” 

พระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป 

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันศุกรที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

ที่มา : http://www.prc.ac.th/PRNEWS/DetailNews.asp?GID=42 

 

 

 

 

แมจํานวนตัวบงชี้จะลดลง แตหากพิจารณาเกณฑการประเมินแลว จะมีความยาก และตองพัฒนางาน 

คุณภาพงาน รวมถึงกระบวนการในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงขอมูลเชิงประจักษ 

มากขึ้น 

ดังนั้นพวกเราในฐานะบุคลากรทางการศึกษาควรทําความเขาใจ และปรับตัวเตรียมพรอมเพื่อตอบรับ

ระบบประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาที่มุงเนนผลลัพธจากการดําเนินงานเปนตัวชี้วัดคุณภาพของหนวยงาน 

และบุคคล    

 

 

 

 
ขาวสารงานประกันคณุภาพ 

                
         
 

----- ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2554 ----- 

 

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

 
 

 

        สืบเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ไดมีการปรับเปลี่ยนตัวบงชี้และเกณฑ

ประเมินคุณภาพภายในประจําป 2554 ใหมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง โดยใหเปนแนวทางในการ

ประเมินคุณภาพภายในประจําป 2554 (ปการศึกษา 2553) 

        ดังนั้นงานนโยบายและแผน จึงขอประชาสัมพันธตัวบงชี้ใหม เพื่อใหบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

แหง มก. สามารถเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายในไดอยางทันกาล และเปนปจจุบันรวมกัน 

 
 
 

ขอเชิญรวมโครงการ 

สํานักงานเลขานุการ กําหนดจัดโครงการ “การชี้แจงตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน

ประจําป 2554” ในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 โดย คุณวิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ ผูอํานวยการสํานักงานประกัน

คุณภาพเปนวิทยากร และ โครงการ “การสรางวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกันคุณภาพอยางมี

ความสุข” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ หองประชุมเพทาย-ไพลิน ชั้น 3 อาคาร

สวุรรณวาจกสิกิจ โดย รศ. กมลพรรณ นามวงศพรหม ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ มก. 

เพื่อใหบุคลากรมีโอกาสเพิ่มพูนความรู และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงาน

ประกันคุณภาพ 

วสิยัทศันของ สวพ.มก. 

เปนเลิศในระดับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ ดานการบริหารงานวิจัย และสารสนเทศงานวิจัย 

ขอคิดสะกิดใจ 



 
การประเมินคุณภาพ ประจําป 2554 

(รอบปการศึกษา 2553 / ปงบประมาณ 2553) 

ตัวบงชี้ใหม  ป  2554 ประเภท รอบป หมายเหต ุ

ตัวบงชี้บังคับ 

องคประกอบที่  1      

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ ปงบประมาณ เปลี่ยนแปลง  

จากตัวบงชี้ป 2553 

องคประกอบที่  2      

2.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการ

วิชาการ  และวิชาชีพทีต่อบสนองความ

ตองการพัฒนา  เสริมสรางความเขมแข็ง

ของสังคม  ชุมชน  ประเทศชาต ิ และ

นานาชาติตอบุคลากรประจํา 

ผลผลิต ปการศึกษา ยายมาจากตัวบงชี ้2.13 

ป 2553 

2.2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ผลผลิต ปการศึกษา ยายมาจากตัวบงชี ้2.15 

ป 2553 

2.3 ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่

สอดคลองกับความตองการของรับผูบริการ 

กระบวนการ ปการศึกษา ยายมาจากตัวบงชี ้2.14 

ป 2553 

2.4 ระบบและกลไกการพฒันางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

กระบวนการ ปการศึกษา เปลี่ยนแปลง 

จากตัวบงชี้ป 2553 

2.5 ระบบและกลไกการจดัการความรูจาก

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

กระบวนการ ปการศึกษา เปลี่ยนแปลง 

จากตัวบงชี้ป 2553 

2.6 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ตอจํานวนนักวิจัยประจาํ 

ปจจัยนําเขา ปการศึกษา เปลี่ยนแปลง 

จากตัวบงชี้ป 2553 

2.7 รอยละของนักวิจัยที่ทําหนาที่สนับสนุนการ

เรียนการสอนตอนักวิจัยทั้งหมด 

ผลผลิต ปการศึกษา เปลี่ยนแปลง 

จากตัวบงชี้ป 2553 

องคประกอบที่  3      

3.1 ภาวะผูนาํของคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน และผูบริหารทุกระดับของ

หนวยงาน 

กระบวนการ ปการศึกษา เปลี่ยนแปลง 

จากตัวบงชี้ป 2553 

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู กระบวนการ ปการศึกษา เปลี่ยนแปลง 

จากตัวบงชี้ป 2553 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง กระบวนการ ปการศึกษา เปลี่ยนแปลง 

จากตัวบงชี้ป 2553 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร กระบวนการ ปการศึกษา เปลี่ยนแปลง 

จากตัวบงชี้ป 2553 
 

 
 

ตัวบงชี้ใหม  ป  2554 ประเภท รอบป หมายเหต ุ

3.5 รอยละของบุคลากรประจําที่ไดรับการ

พัฒนาความรูและทักษะวิชาชพีทั้งใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

ปจจัยนําเขา ปการศึกษา ยายมาจากตัวบงชี ้3.19 

จากตัวบงชี้ป 2553 

องคประกอบที ่ 4      

4.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ กระบวนการ ปงบประมาณ เปลี่ยนแปลง 

จากตัวบงชี้ป 2553 

4.2 รอยละของกิจกรรมการใหบริการที่มีการ

วิเคราะหตนทนุตอหนวย 

ผลผลิต ปงบประมาณ ยายมาจากตัวบงชี ้4.3 

จากตัวบงชี้ป 2553 

องคประกอบที ่ 5      

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

กระบวนการ ปการศึกษา เปลี่ยนแปลง 

จากตัวบงชี้ป 2553 

องคประกอบที ่ 6      

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงาน 

กระบวนการ ปงบประมาณ คงเดิม 

จากตัวบงชี้ป 2553 

 
 

     


