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ดร.สุภทั ร จําปาทอง เลขาธิ การคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิ ดเผยว่า ที่ประชุม กกอ.ได้ เห็นชอบแนวปฏิบตั ิในการ
รับทราบหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อออกเป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และใช้ ปฏิบตั ิในเดือน
พฤษภาคม 2561 นี ้ แนวปฏิบตั ิใหม่มีสาระสําคัญคือ สกอ.จะประเมินผลจากผลการประกันคุณภาพภายใน หรื อ IQA ของมหาวิทยาลัย
โดยมหาวิทยาลัยจะเป็ นผู้กรอกข้ อมูลเองทังหมดผ่
้
านระบบออนไลน์ ซึง่ สกอ.จะขอความร่วมมือให้ มหาวิทยาลัยใช้ องค์ ประกอบที่ 1
เรื่องเกี่ยวกับจํานวนและคุณสมบัติอาจารย์ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐาน และต้ องมีการ
ปรับปรุง หลักสูตรทุก 5 ปี หากหลักสูตรไม่ผา่ นการประเมินคุณภาพภายใน เป็ นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน สกอ.จะไม่แจ้ ง
สํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (ก.พ.) ให้ รับรองเงินเดือนผู้เรี ยน และแจ้ ง
มหาวิทยาลัยให้ งดรับนักศึกษาหรื อปิ ดหลักสูตรที่ไม่ผา่ นการประเมิน และให้ ปรับปรุง
ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายใน 3 เดือน ถ้ ามหาวิทยาลัยทําไม่ได้ สกอ.
จะต้ องเข้ าไปคุ้มครองผู้เรี ยนทุกชันปี
้ เช่น ให้ โอนนักศึกษาไปเรี ยนในสาขาอื่น
ที่หลักสูตรใกล้ เคียงกัน โอนย้ ายไปเรี ยนมหาวิทยาลัยอื่น เป็ นต้ น
เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสูตรแล้ ว ภายใน 7 วันจะต้ อง ใส่ข้อมูล
ในระบบออนไลน์ใ ห้ ชดั เจนและเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กําหนด เพราะหาก
ไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน สกอ.ก็จะขึ ้นตัวแดงไว้ นอกจากนี ้ สกอ.จะมีการเปิ ดคลินกิ
ให้ คําปรึกษาเรื่ องหลักสูตร สําหรับหลักสูตรที่มีปัญหาหรื อตอบข้ อสงสัยเรื่ องหลักสูตร เพื่อหลักสูตรจะได้ ผา่ นการประเมิน
ทีม่ า : https://www.thairath.co.th/content/1256971

ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยโลก RUR 2018 (Round University Rankings) เปนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของโลก (a ranking of leading world universities) ซึ่งการจัดอันดับนี้ ไดเริ่มจัดตั้งแตป พ.ศ. 2556 จากบริษัท Clarivate
Analytics รายงานผลโดย สถาบัน Round University Ranking (RUR) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก ตั้งอยูที่
กรุ ง มอสโคว ประเทศรั ส เซี ย ซึ่ ง รายงานผลคะแนนรวมของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง หมด
เผยแพร ผ ลการจั ด อั น ดั บ ที่ เ ว็ บ ไซต
roundranking.com สําหรับมหาวิทยาลัยไทยมีเพียง 10 แหงที่ติดอันดับในครั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรติดอันดับที่ 679
ของโลก อันดับที่ 7 ของไทย
ตารางแสดงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชัน้ นําของโลก (เฉพาะมหาวิทยาลัยไทย)

มหาวิทยาลัย
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมหิดล
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
10.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจัดอันดับ
ป 2018
อันดับโลก
465
471
589
616
642
652
679
697
715
779

การจัดอันดับ
ป 2017
อันดับโลก
398
408
591
600
650
668
687
691
721
748

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย RUR Rankings Agency ของประเทศรัสเซีย ที่เรียกวา Round University
Rankings มีเกณฑที่ใชในการจัดอันดับ โดยพิจารณาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในระดับสากล 4 ดาน 20 ตัวชี้วัด คือ
1. ดานการสอน (Teaching) 5 ตัวชี้วัด คิดเปน 40%
2. ดานการวิจัย (Research) 5 ตัวชี้วัด คิดเปน 40%
3. ดานความเปนนานาชาติ (International Diversity) 5 ตัวชี้วัด คิดเปน 10%
4. ดานความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) 5 ตัวชี้วัด คิดเปน 10%
ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในป 2018 นี้ เมื่อพิจารณาคะแนนรวมของตัวชี้วัดตางๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการจัด
อันดับในแตละดาน ดังนี้ ดานการสอน ไดคะแนนเปนอันดับ 7 ของไทย ดานการวิจัย ไดคะแนนเปนอันดับ 6 ของไทย ดานความเปน
นานาชาติ ไดคะแนนเปนอันดับ 1 ของไทย ดานความยั่งยืนทางการเงิน ไดคะแนนเปนอันดับ 8 ของไทย
ทีม่ า : http://roundranking.com/ranking/world-university-

เปนแนวคิดเชิงกลยุทธที่มุงเนนการได
ลูกคาใหม การรักษาลูกคาเดิม การทํา
ใหลูกคาเกิดความภักดี ระดับการรับรู
ของตราสินคา การเพิ่มสวนแบงตลาด
การเติบโตของธุรกิจ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ
และบริการ
 ตอบสนองความตองการพื้นฐานของลูกคา
 ทําใหองคกรแตกตางจากคูแขง
คุณลักษณะ
ที่จําเปนในการรักษาลูกคา
และสรางความสัมพันธกับลูกคา
 การแกปญหาของเสีย ความผิดพลาดในการ
ใหบริการ และขอบกพรอง การรักษาความ
ปลอดภัยและความเปนสวนตัวของขอมูลลูกคา
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ทีม่ า : เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร TQA Criteria 2018

·ÕÁ¼ÙŒºÃÔËÒÃ¤³ÐÇÔªÒ áÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ Ã‹ÇÁ¡Ñ¹àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ
ã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ

¡ÒÃÍºÃÁà¡³± EdPEx
ÃÐ´ÑºÊ‹Ç¹§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹
áÅÐ¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃà¤Ã×èÍ§Á×Í
¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹ ËÁÇ´ 2 ¡ÅÂØ·¸
ÃÐ´ÑºÊ‹Ç¹§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹

¡ÒÃÍºÃÁà¡³±
(KU-EdPEx Criteria)
ÃÐ´Ñº¤³Ð

â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐ·º·Ç¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹ µÒÁà¡³± Ê¡Í. »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2560
àÇÅÒ 08.30-16.30¹. ³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁ 303 ªÑé¹ 3
ÍÒ¤ÒÃÍÔ¹·ÃÑÁ¾ÃÃÂ ¤³Ð»ÃÐÁ§

ÃÐ´Ñº¤³ÐÇÔªÒ
ÇÑ¹·Õè 3-4 ¾.¤.61 ¨íÒ¹Ç¹ 2 ÃØ‹¹
ÃØ‹¹·Õè 1 ÁÕ¼ÙŒà¢ŒÒÍºÃÁ 58 ¤¹
ÃØ‹¹·Õè 2 ÁÕ¼ÙŒà¢ŒÒÍºÃÁ 43 ¤¹

ÇÑ¹·Õè 18 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2561
àÇÅÒ 08.30 – 16.30 ¹.
³ ËŒÍ§ºÃÃÂÒÂáÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ ªÑé¹ 1
¡Í§¡Ô¨¡ÒÃ¹ÔÊÔµ ÍÒ¤ÒÃÃÐ¾ÕÊÒ¤ÃÔ¡
ÁÕ¼ÙŒà¢ŒÒÍºÃÁ 170 ¤¹

ÃÐ´ÑºËÅÑ¡ÊÙµÃ
ÇÑ¹·Õè 8-11 ¾.¤.61 ¨íÒ¹Ç¹ 4 ÃØ‹¹
ÃØ‹¹·Õè 1 ÁÕ¼ÙŒà¢ŒÒÍºÃÁ 69 ¤¹
ÃØ‹¹·Õè 2 ÁÕ¼ÙŒà¢ŒÒÍºÃÁ 77 ¤¹
ÃØ‹¹·Õè 3 ÁÕ¼ÙŒà¢ŒÒÍºÃÁ 70 ¤¹
ÃØ‹¹·Õè 4 ÁÕ¼ÙŒà¢ŒÒÍºÃÁ 60 ¤¹

ÇÑ¹·Õè 7 – 9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2561
àÇÅÒ 08.30 – 16.30 ¹.
³ ËŒÍ§ EC 5205 ªÑé¹ 2
ÍÒ¤ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ ¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊµÃ
ÁÕ¼ÙŒà¢ŒÒÍºÃÁ 130 ¤¹

