พบกับจดหมายข่าวกันอีกเช่นเคย สาหรับเดือนนี้ สานักงานประกันคุณภาพมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจมา
นาเสนอ ได้แก่ รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก UI Green Metric World University
2017 และผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก uniRank 2018 ความรู้ EdPEx เรื่อง ความหมายของแผนกลยุทธ์ กับแผน
ปรับปรุง ตลอดจนภาพกิจกรรมต่างๆ

จากผลการสารวจของ UI Green Metric World University Ranking 2017 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับ 1
ใน 100 มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก ขึ้นแท่นอันดับ 3 มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย อันดับที่ 96 ของโลก ประจาปี
2017 ด้วยคะแนนรวม 5,706 คะแนน ในขณะที่อันดับ 1 มหาวิทยาสีเขียวของโลกประจาปี 2017 ได้แก่ Wageningen
University and Research Centre ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้รับคะแนนจากการประเมินทั้ง 6 ด้านที่ 7,552 คะแนน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคะแนนจากเกณฑ์การประเมินทั้ง 6 ด้าน รวม 5,706 คะแนน ดังนี้
การจัดการพลังงาน
และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
835 คะแนน
การวางระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
758 คะแนน

การจัดการน้้า
670 คะแนน

การสัญจร
1,162 คะแนน

การจัดการของเสีย
1,251 คะแนน

การศึกษา
1,030 คะแนน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยของไทย ที่ได้อันดับ 1-5 มหาวิทยาลัยสีเขียวของไทยและอันดับโลก มีดังนี้ อันดับ 1 ของไทย อันดับ
86 ของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 2 ของไทย อันดับ 90 ของโลก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 3 ของไทย
อันดับ 96 ของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับ 4 ของไทย อันดับ 122 ของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพ
พรรณี อันดับ 5 ของไทย อันดับ 143 ของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทีม่ า : http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017/

การจัดอันดับของเว็บไซต์และองค์กรระหว่างประเทศ 4 International Colleges & Universities หรือ www.4icu.org
ได้ประกาศผล " The 2018 University Web Rankings : Top 200 Universities in the world " หรือ เว็บมหาวิทยาลัย
ยอดนิยมระดับโลก ที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุดจากตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จาก 200 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีการ
ดาเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 และรายงาน
ผลปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม เรียกว่า uniRank University Ranking™
สาหรับผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยไทย มีผลดังนี้
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อันดับไทย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อันดับเอเชีย
74
115
145
170
185
187
N/A
N/A
N/A
N/A

uniRank University Ranking จะทาการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจาก ความนิยมของเว็บไซต์
ในแง่ของการเข้าชม ความไว้วางใจ การเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยให้นักศึกษาจาก
นานาชาติ รวมทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นการศึ ก ษาเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ มากยิ่ ง ขึ้ น นอก จากนี้ ก ารที่ เ ว็ บ ไซต์ ข อง
มหาวิทยาลัยที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่าเสมอจะถูกนามาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับ
ด้วย
ยังไม่มีการรายงานเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์และป้องกันการสร้างข้อมูลเพื่อให้ผลการจัดอันดับ
ดีขึ้น แต่ผลการจัดอันดับต่างๆ ได้อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลอิสระที่เป็นเครื่องมือในการสืบค้น 3 ประเภท ได้แก่ Google,
Alexa และ Majestic Seo โดยใช้เว็บไซต์ที่เป็นกลางและอิสระจานวน 5 แหล่ง ได้แก่ 1) Moz Domain Authority
2) Alexa Global Rank 3) SimilarWeb Global Rank 4) Majestic Referring Domains และ 5) Majestic Trust Flow
ทีม่ า : https://www.4icu.org/th/

แผนกลยุทธ์ คือ แผนการหรือแนวทางที่หน่วยงานใช้ดาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่หน่วยงานกาหนดไว้
โดยผ่านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในประเด็นที่สาคัญต่างๆ เช่น ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ของหน่วยงาน ความเสี่ยงที่มีต่อความสาเร็จในอนาคต ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น จุดบอด ความสามารถของสถาบัน

แผนปรับปรุง /พัฒนาองค์กร คือ แผนการหรือแนวทางที่หน่วยงานใช้ในการปรับปรุง หรือพัฒนากระบวนการทางาน
ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx ทั้ง 6 หมวด ให้มีความเป็นระบบ มีการถ่ายทอด มีการเรียนรู้ และเกิดการบูรณาการ ซึ่ งเป็น
พื้นฐานในการขับเคลื่อนระบบงานต่างๆ ให้หน่วยงานสามารถบรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่กาหนด

แผนควรมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการทางานเพื่อปิด Gap
สร้างประสิทธิผลของการดาเนินการ
ควรกาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความเป็นระบบในงานประจา
ตัววัดผลของกระบวนการคืออะไร สัมพันธ์กับการบรรลุตัววัดใดในหมวด 7 ผลลัพธ์
แผนพัฒนาอาจประกอบด้วยแผนงานย่อยๆ หลายแผนเพื่อให้เกิดผล
ไม่ควรเป็นเพียงแค่กิจกรรมที่ฉาบฉวยและไม่สร้างความมีประสิทธิผลให้เกิดขึ้น
กลไกการติดตามและประเมินผล
ทีม่ า : Incubation Project รุ่น 2 สานักมาตรฐานและคุณภาพ อุดมศึกษา สกอ.

กำหนดเรื่องที่จะปรับปรุง
- เรื่องที่เป็นจุดอ่อนที่
สำคัญขององค์กร
- เรื่องที่มีผลกระทบกับ
องค์กรหำกไม่ได้รับกำร
ปรับปรุง

วิเครำะห์
ปัจจัย/
สำเหตุที่ทำ
ให้ต้อง
ปรับปรุง

กำหนดวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยในกำร
ปรับปรุง (แสดงตัว
วัดผลสำเร็จของกำร
ปรับปรุง)

กำหนด
ผู้รับผิดชอบ
และช่วงเวลำใน
กำรปรับปรุง

วิเครำะห์หำ
ขอบเขตในกำร
ปรับปรุง

จัดทำแผน
ปรับปรุง

ติดตำม
ประเมินผล
(เก็บรวบรวม
ข้อมูลตัววัด)

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561
เวลา 09.30 – 12.00 น.
สานักงานประกันคุณภาพ จัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ
จานวน 78 คน

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
เวลา 09.00-16.00 น.
ส้านักงานประกันคุณภาพ จัดประชุมพี่เลี้ยง EdPEx มก.
ครั้งที่ 1/2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการประเมินฯ
ส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 พิจารณาแนว
ปฏิบัติที่ดี ปัญหา ส่วนใหญ่ที่พบจากการประเมินฯ และ
แนวทางการประเมินฯ ส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา
2560 ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50
ปี มก. มีผู้เข้าประชุมฯ จ้านวน 23 คน

