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ปีที่ 1 ฉบับที ่1 เดือน มิถ ุนายน 2556 
 

จดหมายขา่วส านกังานประกนัคณุภาพ 

 

คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพ        

ซึ่งมหีน้าทีก่  าหนดนโยบายและแผนงานการประเมิน

คุณภาพทัง้ภายในและภายนอก ตลอดจนก าหนดกลไก

การประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ได้มีการ

ประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่2/2556 ในวันพฤหัสบดีที ่

6 มถุินายน 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ หอ้งประชุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรียนรวม 4 เพื่อ

ชี้แจงการปรับรอบระยะเวลาการเก็บข้อมูลประเมิน

คุณภาพภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2555 เป็น

ชว่งเดอืน ส.ค. 2555 – กรกฎาคม 2556 สอดคล้องกับ

ช่วงระยะ เวลาการ เปิด-ปิดภาคการศึกษาใหม่ของ

มหาวิทยาลยั 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงการฝึกอบรม Facilitator (Phase I) 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีม ีนโยบายการ

น าระบบการบรหิารโดยรวมเพื่อให้เกิดคุณภาพหรือ Total Quality 

Management (TQM) มา บูรณาการในระบบการบริหารข อง

มหาวิทยาลยัเพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ืองที่น าไปสู่การพัฒนา

บัณฑติ งานวิจยั และงานบรกิารวิชาการที่มคีณุภาพ โดย มจธ. ได ้

น าเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence หรือ 

EdPEx มาใช้เป็นกรอบในการด าเนินการ TQM ส าหร ับการบริหาร

เพื่อให้เกิดคุณภาพภายในมหาวิทยาลยั  

 

 

วัตถุ ประสงค์ของการฝึกอบรม เพื่อ ให้ผู ้แทน

หน่วยง านระดับคณะเข้า ใจความหมายและ

หลักการ หลักกา รบ ริห าร โดยข้ อ เท็ จ จ ร ิ ง 

(Management by Fact) ตลอดจนให้ผู ้แทนคณะ

น าความรู ้ด ้านหลักการบริหารโดยข้อเท็จจร ิง 

(Management by Fact) ที่ได ้ไปขับเคลื่อนการ

ด าเนินการดา้น TQM ของหน่วยงานตนเอง 

 

แผนการน า TQM มาใช้ในระบบการบรหิารของมหาวิทยาลยั ระยะแรกเร ิม่ตน้จากการสรา้งความรู ้ความเข้าใจ  และ

ความจ าเป็นเกี่ยวกับแนวคดิหลกัของ TQM โดยอาศัยตวัแบบ EdPEx ให้แก่ผูบ้รหิารระดบัสูงและระดับกลาง  และในระยะ

ต่อมา ส่งเสรมิท าความเข้าใจในแนวความคดิหลกัของ TQM ไดแ้ก่ แนวความคิดด้านลูกค้า (Customer) แนวความคิดด ้าน

คุณภาพ (Quality Concept) แนวความคดิการด าเนินการปฏิบัต ิการด้วยหลัก Pull System ให้แก่บุคลากรทุกระดับของ

มหาวิทยาลยั 

 สิง่ส าคญัของการน า TQM มาใช้ในการบร ิหารจ ัดการ

ของมหาวิทยาลยั คอื การตดัสนิใจดว้ยเหตุและผล ซึ่ง

การตดัสนิดงักล่าวจะตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัการบรหิารโดย

ข้อเท็จจรงิ (Management by Fact) ส านักงานประกัน

คุณภาพ จงึไดจ้ดัโครงการฝึกอบรม Facilitator ขึ้นใน

วันที่ 17-18 มถิุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 901 ชัน้ 9 
อาคารคณะศิลปศาสตร  ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประชุมเครือข่ายอดุมศึกษาภาคกลางตอนล่าง   
เชิงประเด็นการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน (C-IQA) คร ัง้ท่ี 3/2556 

 

 ที่ประชุมเครือข่ายอุดมศกึษาภาคกลางตอนล่าง เชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน (C-IQA) 
จัดตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงค์ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษา สร้างความรู้
ความเขา้ใจ ขยายความร่วมมอืการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถาบนัอุดมศึกษาให้แก่ผูบ้ริหาร อาจารย ์
และบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนส่งเสริมให้สถาบนัอุดมศกึษาบรูณาการความร่วมมอืในการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพฒันามาตรฐานการเรียนการสอนและทรัพยากรมนุษย์  
อกีทัง้เสริมสร้างศักยภาพของสถาบนั โดยให้ระบบการประกันคุณภาพเป็นกลไกการขบัเคลื่อน ทัง้น้ี มจธ. ได้รับ
เกียรติจากสถาบนัในเครือข่ายให้ท าหน้าที่เป็นประธานและเลขานุการ โดยมีผ ู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาใน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่างจ านวน 31 สถาบนั ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
 

ส านักงานประกันคุณภาพ มจธ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ เชิญคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (C-IQA) ครั ้งที่ 3/2556 ในวัน

จันทร์ที่ 24 มถุินายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม AD - 909 (9/3) ชั ้น 9 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มจธ. เพื่อพจิารณาการปรับแผนการด าเนินกิจกรรมเครือข่าย C-IQA ในรอบปีงบประมาณ 2556 



 

 

 

  

โครงการอบรมเชิงปฏิบติั ด้านเทคนิคการปฏิสมัพนัธ์ในการท างาน 

 

การท างานเป็นทมี เป็นเงื่อนไขแหง่ความส าเร็จของการท างานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานนั ้น
บรรลุเป้าหมายได ้แตก่ารบรรลุถงึเป้าหมายดว้ยความราบรื่นของทมีงานไมไ่ดข้ ึน้อยู่กบับุคลใดบุคคลหนึ่ง
โดยเฉพาะ หากขึน้อยู่กบัองคป์ระกอบของการท างาน ไดแ้ก ่การก าหนดเป้าหมาย หน้าที่ บทบาทของ
สมาชกิ ทีจ่ะน าไปสู่ทศิทางทีถ่กูตอ้งและตรงตามจุดมุง่หมายเดยีวกนั ตลอดจนสิ่งที่ส าคัญของการมีส่วน
ร่วมของสมาชกิในทมี เชน่ ความไว้เนื้อเชื่อใจ การสื่อสาร ฯลฯ  

 



  
ส านักประกนัคุณภาพและส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จ ัด

โครงการอบรมเชงิปฏิบัติ ด้านเทคนิคการปฏิสัมพันธ์ในการท างาน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 เพื่อ

พฒันาการท างานในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานกอ่ใหเ้กดิการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ขจัด

ปญัหาทีข่ดัขวางประสิทธภิาพการท างาน รวมถงึเขา้ใจขอ้เทจ็จริงและปญัหาที่เกิดข ึ้นของหน่วยงาน อีก

ทัง้ยังสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชเ้พื่อท าใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดตอ่องคก์ร โดยการฝึกอบรมครั ้งนี้

ไดร้ับเกยีรตจิากอาจารย์รัตนา นุตมากุล มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องธรรมรักษา ชัน้ 4 อาคารศูนย์
การศกึษาตอ่เนื่อง มจธ. 

 

คือ คุณลักษณะ (Characteristic) โดยรวมของผลิตภัณฑ์ (Product)       
ที่ ส อ ดคล้อ ง ก ับคว าม คาดหวัง  ( Expectation)  ขอ ง ลูกค้า (Customer)              

ซึ่งคณุลกัษณะ (Characteristic) หมายถึง ลกัษณะที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ ์
(Product feature)  

 

คุณภาพ (Quality) 

ศัพท์น่ารู้คู่คุณภาพ 

ท่ีมา: รศ.กิติศกัดิ ์พลอยพานิชเจริญ (2550), หลกัการการควบคุมคุณภาพ, ส านกัพิมพ์ ส.ส.ท., บทท่ี 1-2 



  

ส านักงานประกนัคุณภาพ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร  ี

King Mongkut’s University of  Technology Thonburi 

126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

 


