ทรงพระเจริญ

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และบุคลากรสานักงานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สานักงานประกันคุณภาพมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจมานาเสนออีกเช่นเคย สาหรับจดหมายข่าวฉบับนี้มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Ranking 2019 ค่านิยมหลักและแนวคิด เรื่อง การให้ความสาคัญกับบุคลากร (Valuing
People) แนวปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ตลอดจนภาพกิจกรรมต่างๆ ค่ะ

สานักจัดอันดับ Quacquarelli Symonds (QS)
ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจาปี ค.ศ.
2019 จานวน 1,000 อั นดั บ ที่เ รียกว่ า QS World
University Rankings 2019 โดยอันดับที่ 1 ของโลก ยังคง
เป็นของ Massachusetts Institute of Technology
(MIT) ซึ่งได้อันดับที่ 1 ของโลก ติดต่อกัน มาตั้งแต่ปี 2016
อันดับที่ 2 คือ Stanford University และอันดับที่ 3 คือ
Harvard University
ในปีนี้ มหาวิทยาลัยไทยที่ติด 1,000 อันดับแรก
ของมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings
2019 มี ทั้ ง หมด 8 แห่ ง อั น ดั บ ที่ 1 ของไทย ยัง คงเป็ น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยอยู่ในอันดับที่ 271 ของโลก
สาหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในอันดับที่ 5 ของไทย
และอันดับที่ 801-1,000 ของโลก

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

มหาวิทยาลัย
2019
2018
271
245
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
380
334
มหาวิทยาลัยมหิดล
601-650 601-650 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
651-700 551-600 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
801-1000 751-800 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
801-1000 801-1000 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
801-1000 801-1000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
801-1000 801-1000 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทีม่ า : https://www.topuniversities.com/universityrankings/world-university-rankings/2019

ความมุง่ มัน่ ต่อ




การสร้างบุคลากรที่มีความผูกพัน
o การได้ทางานทีม
่ ีความหมายต่อตนเอง
o ทิศทางองค์กรทีช่ ัดเจน
o ความรับผิดชอบในผลการดาเนินการ
o สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีความไว้
เนื้อเชื่อใจ และให้ความร่วมมือซึง่ กัน
และกัน
การพัฒนาและความผาสุกขององค์กร
o การออกแบบวิธีปฏิบัตท
ิ มี่ ีความยืดหยุ่น
และมีผลการดาเนินการเหมาะสมกับ
ความสาเร็จของบุคลากร
ความต้องการด้านสถานทีท่ างานและ
รวมทัง้ ผูน้ า ขึ้นอยู่กบั การที่
ชีวิตครอบครัวที่แตกต่างกัน
บุคลากรมีโอกาสทีจ่ ะเรียนรู้
รวมถึง การเตรียมบุคลากร
สาหรับสมรรถนะหลัก
ในอนาคต

ความท้าทายทีส่ าคัญ
(1) การแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มั่นของผู้นาต่อ
ความสาเร็จของบุคลากร
(2) การสร้างระบบแรงจูงใจและยกย่องชมเชยที่
นอกเหนือจากระบบการให้ผลตอบแทนตามปกติ
(3) ข้อเสนอด้านการพัฒนาและความก้าวหน้าของ
บุคลากรทีม่ ีในองค์กร
(4) การแบ่งปันความรูข้ ององค์กร
(5) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้บุคลากร
ยอมรับความกล้าเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้
ผลเสียอย่างรอบด้าน เพือ่ ให้เกิดนวัตกรรม
(6) การสร้างระบบความรับผิดชอบในผลการ
ดาเนินการของบุคลากรและองค์กร
(7) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน
บุคลากรทีม่ ีความหลากหลาย

ก่อนประเมินอย่างน้อย 1 สัปดาห์
ประเมินผ่าน
Template
มก.

ประสานงานหลักสูตรให้
จัดส่ง มคอ.2, 7
ให้กรรมการ

ประเมิน
ผ่านระบบ
CHE QA
Online

ประสานงานหลักสูตรให้
จัดส่ง มคอ.2 และ
Username/ Password
ให้กรรมการ

• จัดทารายงานผลการ
ประเมินฉบับสมบูรณ์
• กรอกข้อมูลในระบบ CHE
QA Online
• ติดตามให้ประธาน
กรรมการส่งผลประเมิน
หลังประเมินไม่เกิน 1 สัปดาห์

•
•
•
•

ก่อนประเมินอย่างน้อย 1 สัปดาห์

นัดหมายกาหนดการ
วัน เวลา สถานที่
(มก. กาหนดให้
ประเมินหลักสูตรละ
1 วัน) และเตรียม
ความพร้อมในการ
ประเมิน

ประสานงานคณะให้จัดส่ง
SAR ให้ กรรมการ

ประเมินผ่าน
ระบบ
CHE QA
Online

ประสานงานคณะให้จัดส่ง
Username/ Password
ให้ กรรมการ

• จัดทารายงานผลการ
ประเมินฉบับสมบูรณ์
• กรอกข้อมูลในระบบ CHE
QA Online
• ติดตามให้ประธานกรรมการ
ส่งผลประเมิน

ดูแลความเรียบร้อย ควบคุมเวลา
จดประเด็นการประเมิน
จัดทาร่างรายงานผลการประเมิน
เตือนกรรมการให้ข้อมูลป้อนกลับ
กระบวนการดาเนินงาน ผ่านการ
ประเมิน Online

หลังประเมินไม่เกิน 2 สัปดาห์

วันประเมิน

1) มีอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความอดทน
ต่อภาวะกดดัน
2) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และตรงต่อเวลา
3) มีความละเอียดรอบคอบ ทางานถูกต้อง และรวดเร็ว
4) มีความคิดเชิงระบบ มีการวางแผนการทางาน และ
พร้อมแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่
Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
6) มีความเข้าใจในกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
7) มีทักษะในการสรุปประเด็น และเขียนรายงานด้วย
ภาษาที่เข้าใจชัดเจน

ประเมินผ่าน
Template
มก.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

•
•
•
•

นัดหมายกาหนดการ
วัน เวลา สถานที่
(มก. กาหนดให้
ประเมินคณะละ 2
วัน) และเตรียมความ
พร้ อมในการประเมิน

ดูแลความเรียบร้อย ควบคุมเวลา
จดประเด็นการประเมิน
จัดทาร่างรายงานผลการประเมิน
เตือนกรรมการให้ข้อมูลป้อนกลับ
กระบวนการดาเนินงาน ผ่านการ
ประเมิน Online
วันประเมิน

ตัวอย่างกาหนดการประเมินหลักสูตร/คณะ
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินหลักสูตร/คณะ
บันทึกส่งรายงานผลการประเมินหลักสูตร/คณะ
Template การประเมินหลักสูตร/คณะ
คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557ของ สกอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการประเมิน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ (สาหรับมอบให้ผู้เข้าสังเกตการณ์)
กระดาษทดสาหรับคณะกรรมการประเมินฯ ระดับคณะที่ใช้ในการสรุปวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
ตัวอย่าง PowerPoint แนะนาคณะกรรมการประเมินฯ ระดับคณะ
แบบกรอกข้อมูลป้อนกลับสาหรับคณะกรรมการประเมินฯ ระดับคณะ
แบบกรอกข้อมูลป้อนกลับสาหรับคณะที่รับการประเมินฯ
คู่มือเลขานุการ ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2560

สานักงานประกันคุณภาพ จัดโครงการอบรมวิธีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สาหรับผู้ยังไม่มีประสบการณ์) รุ่นที่ 5-6
มิถนุ ายน
ณ ห้องประชุม 303 วัชัน้นที่34-5อาคารบุ
ญอินทรัมพรรย์ คณะประมง รายละเอียด ดังนี้
 รุ่นที่ 5 วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 มีจานวนผู้เข้าร่วมอบรมฯ 75 คน
 รุ่นที่ 6 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 มีจานวนผู้เข้าร่วมอบรมฯ 88 คน

วันที่ 14 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เวลา 08.30 - 16.30 น. สานักงานประกันคุณภาพ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือการบริหารงาน หมวด 1
การนาองค์การ ระดับส่วนงานสนับสนุน ณ ห้องบรรยาย
และกิจกรรม ชั้น 1 อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิต
มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จานวน 111 คน

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เวลา 13.00 – 16.30 น. สานักงานประกันคุณภาพ
จัดการประชุมชี้แจงการทาหน้าที่เลขานุการ ผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ปีการศึกษา
2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ
50 ปี มก. มีจานวนผู้เข้าร่วมการประชุม จานวน 252 คน

วันที่ 26 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เวลา 08.30 - 16.30 น. สานักงานประกันคุณภาพ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือการบริหารงาน หมวด 5 บุคลากร
ระดับส่วนงานสนับสนุน ณ ห้อง EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ
คณะเศรษฐศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จานวน 129 คน

