ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 ประจำเดือนธันวำคม 2559
พบกับจดหมำยข่ำวสำนักงำนประกันคุณภำพกันอีกเช่นเคย สำหรับจดหมำยข่ำวฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ำยปีเก่ำ พ.ศ. 2559 ซึ่งสำนักงำนประกันคุณภำพ
ก็ยังมีข้อมูลข่ำวสำรที่น่ำสนใจมำฝำกกันอีกเช่นเคย เริ่มด้วย นโยบำยกำรดำเนินงำนอุดมศึกษำ สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ประจำปี
กำรศึกษำ 2558 ตลอดจนภำพกิจกรรมที่น่ำสนใจค่ะ
... การศึกษาในระบบ ส่วนใหญ่ ผู้ศึกษาได้รับความรู้ถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์
และจากการศึกษาค้นคว้าเป็นสาคัญแต่มิได้เรียนรู้จากการกระทาหรือการพบเห็นด้วยตนเองโดยตรง
การศึกษานอกระบบภายหลังที่สาเร็จการศึกษาหรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิตจึงมีความสาคัญมาก
ในการที่จะสร้างเสริมให้ผู้ผ่านการศึกษาในระบบมาแล้ว เกิดความรู้ ความเฉลียวฉลาด
สามารถปรับตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และสามารถดารงตน
ให้อยู่ในสังคมอย่างมั่นคงเป็นสุข ...
พระบรมรำโชวำท ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ณ อำคำรใหม่ สวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎำคม 2522

นโยบายการดาเนินงานอุดมศึกษา
จำกกำรที่รัฐบำลมี นโยบำยในกำรขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้ำวไปสู่ไ ทยแลนด์ 4.0 นั้น สิ่งที่กระทรวงศึกษำธิกำรต้องเน้น คือ มุ่งพัฒนำควำมคิด
สร้ำงสรรค์ เพื่อพัฒนำนวัตกรรม กำรเรียนรู้ผ่ำนอินเทอร์เน็ต กำรสร้ำง Smart Farmer & Smart Startup และแรงงำนเฉพำะทำง รวมทั้งใช้กำรศึกษำโดยยึด
จังหวัดเป็นฐำน เพื่อให้สังคมไทยก้ำวสู่ Value-based Economy หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" เพื่อให้ประเทศสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ ลดกำร
นำเข้ำ และเป็นสังคมที่แบ่งปัน ในส่วนของมหำวิทยำลัย ถือว่ำเป็นหน่วยงำนหลักที่สำคัญต่อกำรพัฒนำไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้เครือข่ำยอุดมศึกษำ
เป็นพี่เลี้ยงลงไปช่วยโรงเรียนทั่วประเทศกว่ำ 10,947 แห่ง
นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยต้องปรับตัวให้เป็นมหำวิทยำลัย 4.0 โดยมีบทบำทที่สำคัญ คือ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคนในชำติ รวมทั้งกำรวิจัย และ
พัฒนำเพื่อให้เกิดควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งทั้งสองส่วนจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจและสังคม 4.0

แนวทำงกำรดำเนินงำนมหำวิทยำลัย 4.0

:

QA
38
13756
: http://www.moe.go.th/websm/2016/sep/385.html

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา 2558
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2558
เป็นกำรดำเนินกำรตำมกระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมบทบัญญัติแห่ง
กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีกำหนดรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระหว่ำงวันที่
16-18 พฤศจิกำยน 2559 โดยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้เรียนเชิญคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย จำนวน 7 ท่ำน นำโดย ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์
ปรำนี พรรณวิเชียร เป็นประธำนคณะกรรมกำร ซึง่ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2558 โดยผลกำรประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 ได้คุณภำพระดับดี ส่วนผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลีย่ 3.76 ได้คณ
ุ ภำพระดับดี
สำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยในครั้งนี้ คณะกรรมกำรฯ ได้มีกำรวิเครำะห์จุดแข็งและข้อเสนอแนะในภำพรวม เพื่อเป็นแนวทำงให้หน่วยงำน
มีกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ดังนี้
จุดแข็ง
1. มหำวิทยำลัยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย แต่ละคณะมีควำมโดดเด่นทำงด้ำนวิชำกำร และเป็นที่ยอมรับในวิชำชีพ
2. มหำวิทยำลัยมีพื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงด้ำนกำรเกษตรกระจำยอยู่ทั่วประเทศ สร้ำงประโยชน์และเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนท้องถิ่น
3. ศิษย์เก่ำมีศักยภำพและมีตำแหน่งบริหำรระดับสูงทั้งภำครัฐและเอกชน มีควำมรัก ผูกพัน และเต็มใจที่จะมำช่วยส่งเสริมสนับสนุนมหำวิทยำลัย
ในทุกด้ำน
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. มหำวิทยำลัยมีกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนและ
มีประเด็นยุทธศำสตร์สอดคล้องกับทุกภำรกิจ ในกำรดำเนินกำร ในแต่ละปี ควรนำตัวบ่งชี้
เชิงคุณภำพของแต่ละภำรกิจมำเป็นหลักในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย
เพื่อทำให้ทิศทำงกำรดำเนินกำรไปในแนวทำงเดียวกัน นอกจำกนั้น ผู้บริหำรควรมีกำรกำกับ
ติดตำมและประเมินผลลัพธ์ของกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
2. มหำวิทยำลัยมีงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่ำเป็นจำนวนมำก
มหำวิทยำลัยควรนำมำต่อยอดและวำงแผนบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ทั้งเชิงพำณิชย์ และประโยชน์ที่เกิดกับประเทศชำติในองค์รวม
3. มหำวิทยำลัยมีวิทยำเขต ศูนย์ สถำนีวิจัย จำนวนมำก ที่กระจำย
ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศ จึงควรมีกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำร ในกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ
อย่ำงเหมำะสมและคุ้มค่ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และนำทรัพยำกรที่เกิดขึ้นมำพัฒนำมหำวิทยำลัย
4. ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่ำ เสนอให้กำรพัฒนำหลักสูตรของมหำวิทยำลัยให้เป็นหลักสูตรเชิงบูรณำกำรเพิ่มขึ้น และควรให้ควำมสำคัญด้ำนเทคนิค
กำรสื่อสำร กำรใช้ภำษำอังกฤษ กำรเขียนรำยงำนภำษำไทย กำรพัฒนำบุคลิกภำพ และส่งเสริมกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนจำกกำรปฏิบัติงำนจริงอย่ำงเป็น
ระบบและต่อเนื่องในทุกชั้นปี
5. มหำวิทยำลัยควรใช้พลังศิษย์เก่ำที่มีศักยภำพมำร่วมกันในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำมหำวิทยำลัย ทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย
กำรบริกำรวิชำกำร และกำรบริหำรจัดกำร
6. มหำวิทยำลัยเป็นสถำบันกำรศึกษำขนำดใหญ่ มีพื้นที่ในกำรดำเนินงำนกว้ำงขวำงครอบคลุมทั่วประเทศ มีบุคลำกรจำนวนมำกกระจัดกระจำย
ตำมพื้นที่จัดกำรศึกษำและบริกำรวิชำกำรที่มหำวิทยำลัยเป็นเจ้ำของ จึงควรวำงแผนในกำรสื่อสำร เพื่อให้เกิดกำรรับรู้ เข้ำใจไปในทิศทำงเดียวกัน จะทำให้
กำรดำเนินงำนในมหำวิทยำลัยเกิดประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
7. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยควรให้ควำมสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรนำผลจำกกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มำเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำ
โดยกำรนำข้อเสนอแนะของกำรประเมินคุณภำพทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหำวิทยำลัย มำปรึกษำหำรือและหำแนวทำงในกำรขับเคลื่อน
เพื่อให้กำรดำเนินกำรของมหำวิทยำลัยมีคุณภำพเพิ่มขึ้น

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา 2558 (ต่อ)
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

ปัจจัยนาเข้า
SAR กรรมการ

กระบวนการ
SAR กรรมการ

ผลผลิต
SAR กรรมการ

รวม
SAR กรรมการ

SAR

กรรมการ

1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
รวม

3.49
4.02
-

3.49
4.02
-

5.00
5.00
5.00
5.00

4.00
5.00
4.00
3.00

2.96
4.04
-

2.96
4.04
-

3.99
4.35
5.00
5.00

3.59
4.35
4.00
3.00

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

ดี
ดี
ดี
พอใช้

3.66

3.66

4.50
4.86

3.50
3.86

3.94
3.65

3.94
3.65

4.31
4.30

3.65
3.76

ดี
ดี

ดี
ดี

ผลการประเมิน

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

องค์ประกอบคุณภาพ

องค์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต
5.00
4.00

3.59

3.00 3.43
4.30

2.00

องค์ที่ 5 การบริหารจัดการ 3.65

1.00

3.55

องค์ที่ 2 การวิจัย
4.35

กรรมการ 58

0.00

3.00
4.00

3.00

องค์ที่ 4 การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

กรรมการ 57

4.00

องค์ที่ 3 การบริการวิชาการ

วันจันทร์ท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2559 สำนักงำนประกันคุณภำพได้จัดโครงกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ประจำปีกำรศึกษำ 2558 เวลำ 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 5 อำคำรระพี สำคริก สำนักทะเบียนและประมวลผล และมีกำรถ่ำยทอดสัญญำณ
กำรประชุมทำงไกล (Teleconference) ไปทุกวิทยำเขต โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวนรวมทั้งสิ้น 74 คน

วั น ศุ ก ร์ ที่ 4 พฤศจิ ก ำยน พ.ศ. 2559
ผู้ บ ริ ห ำรและบุ ค ลำกรส ำนั ก งำนประกั น คุ ณ ภำพได้ เ ข้ ำ ร่ ว ม งำนพิ ธี ถ วำยผ้ ำ พระกฐิ น พระรำชทำน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ วัดพิกุลทอง พระอำรำมหลวง อำเภอท่ำช้ำง จังหวัดสิงห์บุรี

วันอังคำรที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ผู้บริหำรและบุคลำกรสำนักงำนประกันคุณภำพได้เข้ำร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งควำมภักดี”ประกำศควำมจงรักภักดี
และร่วมรำลึกถึงพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ในโอกำสวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพปีที่ 89 เวลำ 07.00 – 08.30 น. ณ อำคำรจักรพันธ์
เพ็ญศิริ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน

วันพุธที่ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ผู้บริหำรและบุคลำกรสำนักงำนประกันคุณภำพได้ เข้ำร่วมพิธีถวำยอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภุมิพล
อดุลยเดช และเปิดงำนนิ ทรรศกำร น้อมนำคำพ่อสอน เวลำ 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องบุษรำคัม ชั้น 1 อำคำรสุวรรณวำจกกสิกิจ สถำบันวิจัยและพัฒนำ
แห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
จัดทำโดย
งำนวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ สำนักงำนประกันคุณภำพ มก.
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