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        ในปี 2559 สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นําเกณฑ์เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประเมินคุณภาพประจําปี
การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) โดยในปีนี้มีการปรับเปลี่ยน
เกณฑ์จากปีที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะมุ่งเน้นข้อกําหนดและผลลัพธ์การดําเนินงานเป็น
สําคัญ  

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดจากคู่มือการประกัน
คุณภาพภายในเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินฯ ในปี 2559 ต่อไป 

 
 

 

          

 
 "...การทาํงานสรา้งเกยีรตยิศชือ่เสียงและความเจริญกา้วหนา้ นอกจาก

จะตอ้งใชว้ิชาความรูท้ี่ดีแลว้ แต่ละคนยังตอ้งมีจิตใจที่มัน่คงในความสจุริตและ
มุง่มัน่ตอ่ความสาํเร็จเป็นรากฐานรองรบั กบัตอ้งอาศัยกศุโลบายหรือวิธีการอัน
แยบคายในการประพฤตปิฏิบตัเิขา้ประกอบอีกหลายประการ  

ประการแรก ไดแ้ก่การสรา้งศรัทธาความเชื่อถือในงานที่กระทาํ ซึ่งเป็น
พละกาํลงัสง่เสริมใหเ้กดิความพอใจและความเพียรพยายามอย่างสาํคญั ในอนัที่จะ
ทาํการงานใหบ้รรลผุลเลิศ  

ประการที่สอง ไดแ้กก่ารไมป่ระมาทปัญญาความรู ้ ความฉลาดสามารถทั้ง
ของตนเองทัง้ของผูอ้ื่น ซึ่งเป็นเครื่องชว่ยทาํงานไดก้า้วหนา้ กวา้งไกล. 

ประการที่สาม ไดแ้ก ่การตามรกัษาความจริงใจ ทัง้ตอ่ตวัเอง ซึ่งเป็นเครื่อง
ทาํใหไ้วว้างใจร่วมมอืกนั และทาํใหง้านสาํเร็จไดโ้ดยราบรื่น  

ประการที่สี่ ไดแ้กก่ารกาํจดัจิตใจที่ตํา่ทราม รวมทัง้สรา้งเสริมความคิดจิตใจ
ที่สะอาดเขม้แข็ง ซึ่งจะชว่ยใหฝ้ักใฝ่แตใ่นการที่จะปฏิบตัดิ ีใหเ้กดิความกา้วหนา้  

ประการที่หา้ ไดแ้กก่ารร ูจ้กัสงบใจ ซึ่งเป็นเครื่องชว่ยใหย้ัง้คิดไดใ้นเมื่อมีเหตุ
ทาํใหเ้กดิความหวัน่ไหวฟุ้งซ่าน และสามารถพิจารณาแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยถกูตอ้ง  

คณุสมบัติหรือคณุธรรมที่กล่าวแลว้ ทัง้ที่เป็นส่วนรากฐาน ทั้งที่เป็นส่วน
วิธีการ ตา่งเป็นเหตเุป็นผลอาศัยกนั และเกื้อกลูส่งเสริมกนัอยู่ทัง้หมด จะอาศัย
เพียงขอ้หนึง่ขอ้ใด หรือเพียงบางส่วนบางขอ้มิได ้ เพราะจะไมช่ว่ยใหเ้กิดผลหรือ
ไดผ้ลนอ้ย ดงันัน้ จึงจาํเป็นที่จะตอ้งพยายามอบรมสรา้งเสริมใหบ้ริบรูณข์ึน้แตล่ะ
ขอ้ และทกุขอ้.เมื่อคณุสมบตัดิงักล่าวประชมุพรอ้มกนัขึน้แลว้ จึงจะบนัดาลผลเลิศ
ใหเ้กดิขึน้สมบรูณบ์ริบรูณ ์เป็นประโยชนช์ว่ยตวัชว่ยผูอ้ื่นไดอ้ย่างแทจ้ริง..."   

 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ณ พระตาํหนกัจิตรลดารโหฐาน 

วนัที่ ๕ มีนาคม พทุธศกัราช ๒๕๒๖ 

       จัดทําโดยงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ โทร. 1390 

วิสัยทัศน์ของ สวพ.มก. 
เป็นองค์กรหลักที่สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําระดับภูมิภาค 
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