พบบกับจดหมายขขาวกันอีกเชนเคย
น สําหรับเเดือนนี้ สํานััก งานประกันคุณภาพมีขาววประชาสัมพัันธ
ที่นาสนใจมานําเสนอ
เ ไดแก รายละเอี
ร
ยดตตางๆ เกี่ยวกับผลการจั
ผ
ดอันดดับมหาวิทยาลลัยชั้นนําเอเชีย 2018 THE AAsia University
Raankings 2018 และแนวทางกการประเมินคุณภาพการศึ
ณ
กษาภายใน
ษ
ระดดับสวนงานสนันับสนุน ประจําาปการศึกษา 22560 ตลอดจจน
ขาาวประชาสัมพัันธและภาพกิจกรรมต
จ
างๆ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 Timees Higher Eduucation หรือ THE สํานักจัดดอันดับมหาวิททยาลัยโลกชื่ออดังอีกแหงหนึนึง่
จากกประเทศอังกฤษ ไดมีการปประกาศผลการรจัดอันดับมหหาวิทยาลัยชั้นนนําเอเชีย 20118 (Times Higher Eduucation Asia
Uniiversity Rankkings 2018) ประกอบด
ป
วย 350 อันดับมหหาวิทยาลัยชั้นนนําเอเชีย โดยยมี 25 ประเททศที่ติดอันดับ เพิ่มขึ้นจากปทีท่
ผานนมาที่มีการจัด 300 อันดับมหาวิ
ม ทยาลัยชั้นนําเอเชีย จาาก 24 ประเททศที่ติดอันดับ ซึ่งมหาวิทยาลัลัยที่อยูอันดับที่ 1 ของเอเชีย
ไดแแก Nationaal Universsity of Singgapore (N
NUS) จากปรระเทศสิงคโปรร
ในปนี้ มหาวิทยาลัยของไทย
ข
ติดอัันดับเขามาในน 350 อันดับบมหาวิทยาลัยยชั้นนําเอเชีย 2018 (Timees Higheer
Eduucation Asia University Rankings
R
2018) มีจํานวน 10 มหาวิทยาาลัย เทากับในปปที่แลว ประกกอบดวย
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แมวาในป
ใ นี้ มหาวิทยาลั
ท ยของไทยย ยังคงติดอันดับมากถึง 100 แหงเหมือนใในปที่แลว แตตมหาวิทยาลัยยตางๆ ของ
ไท
ไทยกลับมีอันดับที่ตกลงจากกปที่ผานมา บททวิเคราะหของ ฟล เบตตี บบรรณาธิการของ Times HHigher Educaation หรือ
TTHE กลาวถึ
ว ง ประเทศไทย ไววา “ทั้ง 10 มหาวิทยาลั
ย ยไดคะแนนนในสวนของงงานวิจัยลดลงจากในปที่ผานนมา อีกทั้ง
เพพราะสถาบันในเอเชี
ใ
ยหลายยประเทศทําคะแนนแบบก
ค
าวกระโดด
า
โดยยเฉพาะบรรดดามหาวิทยาลัลัยของจีนที่เคยยอยูอันดับ
ทายๆ”
ระเบียบวิ
ย ธีวิจยั ในกาารจัดอันดับขออง 350 อันดับมหาวิ
บ
ทยาลัยยชั้นนําเอเชีย 22018 (Timess Higher Education
AAsia Universitty Rankings 2018)
2
13 ตัวชี
ว ้วัด ครอบคลลุม 5 ดาน ดังงนี้
11. Teaching : The learning environment (25%)) คุณภาพการสสอน สภาพแววดลอมในการเรียนรูของผูเ รียน
22. Research : Volume, income, repputation (30%) คุณภาพงาานวิจัย ปริมาณ
ณ รายได และะชื่อเสียงของงานวิจัย
33. Citations : Research influence
i
(330%) การอางอิงในงานวิจัย การนํางานวิจจััยของสถาบันไไปใชอางอิง
44. Internatioonal outlookk : Staff, stuudents and research (77.5%) ความเปปนนานาชาติจาากสายตาภายยนอก
เจจาหนาที,่ นักศึกษาและงานนวิจัยนานาชาติติ
55. Industry income : knowledge traansfer (7.5%%) ความสามาารถของมหาวิททยาลัยในการมมีสวนชวย
ภภาคอุตสาหกรรรม ดวยนวัตกรรม
ก สิ่งประดิดิษฐ และการใใหคําปรึกษา ถถายทอดความมรูสูภาคอุตสาหกรรม วัดจาากรายได
ททางอุตสาหกรรรมจากงานวิจัยที่มหาวิทยาลลัยไดคิดคนขึ้น

ในปการศึศกษา 2560 มหาวิ
ม ทยาลัยเกกษตรศาสตรไดดกําหนดแนวททางการประเมิมินฯ ระดับสวนนงาน
สนับสนุน ตอยอดจจากปการศึกษา
ษ 2559 ตามมเกณฑคุณภาพพการศึกษาสูคความเปนเลิศ ระดับสวนงานน
สนับสนุน โดยมหาวิทยาลัยจะดดําเนินการติดตามผลการปรั
ต
รับปรุงตามแผผนพัฒนาปรับปปรุงที่สวนงานเสนอ
ไวเปนระยะ เพื่อเปปนกลไกขับเคลืลื่อนใหเกิดการรปรับปรุงที่แทจริง โดยรายลละเอียดแนวททางการประเมินนฯ ป
เ นดังนี้
การศึศึกษา 2560 เป

ดําเนินการตามมคูม อื เกณฑคณภาพการศึ
ณ
ุ
กษาสู
ษ ค วามเปนเเลิศ ระดับสวนนงานสนับสนุน
ปการศึ
ป กษา 25
559 โดยเพิมการรายงาน
ม่
ผลการดําเนินนงานเพื่อรับกาารประเมินฯ ใหหครบ 7 หมวด

มุง เนนเรือ่ งการรปรับปรุงงานเปปนสําคัญ โดยยมีกลไกการสนนับสนุนจากมหหาวิทยาลัยดววยการจัดหาผูให
คําแนะนํากับสวนงานตามปร
ว
ระเด็นทีเ่ ปนปญหาเร
ญ งดวนทีส่สวนงานตองกการไดรับคําแนนะนํา
การติดตามควาามกาวหนาในการจัดทําแผนนปรับปรุงตามมขอเสนอแนะขของคณะกรรมมการประเมินฯ
ปการศึ
ป กษา 25
559 มหาวิทยาลัยกําหนดใใหมที มี พีเ่ ลีย้ ง EdPEx มกก. จํานวน 5 คคนตอสวนงานน
เปปนทีป่ รึกษา โดดยสํานักงานปประกันคุณภาพพดําเนินการจัดดทําประกาศแแตงตั้งที่ปรึกษาาในการติดตาม
การจัดทําแผนปปรับปรุงของสวนงานสนับสนนุน ซึ่งกําหนดหหลักการจัดทีมมที่ปรึกษาฯ โดยพิจารณาเลืลือก
2
จํานววน 3 คน และะพี่เลี้ยง EdP
PEx มก.จํานววน 2 คน
จากคณะกรรมการประเมินฯ ปการศึกษา 2559
กาารแตงตัง้ คณะะกรรมการประะเมินฯ ปการศึศึกษา 25600 ใหพิจารณาจจากทีมที่ปรึกษษาในการติดตตาม
กาารจัดทําแผนปปรับปรุง เพื่อใหหกระบวนการรดําเนินงานมีกการติดตามผลลอยางตอเนื่อง

วันนจันทรที่ 19 กุกมภาพันธ พ..ศ. 2561 เวลลา 09.00 - 12.00 น. สํานักกงานประกันคุณภภาพจัดการประะชุมแลกเปลี่ยนคความคิดเห็นดาน
ประกันคุณภาพ สําหรั
า บสวนงานสนนับสนุน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวัตถุประสงคเพพื่อชี้แจงผลการรประเมินฯ ระดัับสวนงานสนับสสนุน ปการศึกษา
ษ
25559 ติดตามควาามกาวหนาของการจัดทําแผนปปรับปรุง (Improovement Plan)) ตามขอเสนออแนะจากการปรระเมินฯ ปการศึกษา 2559 และ
พิจจารณาแนวทางกการใหความชวยเหลื
ย อแกสวนงานสนับสนุน ในนปการศึกษา 2560 ณ หองปรระชุม 8 ชั้น 2 อาคารสาารนิเทศ 50 ป
มีผผููเขาประชุมรวมททั้งสิ้น จํานวน 61
6 คน (โดยรับฟฟง Teleconferennce ณ หองประะชุมวิทยาเขต จํานวน 39 คน)

วันทที่ 26-28 กุกมภาพันธ พ..ศ. 2561 สํานักงานประกัันคุณภาพ จัดโโครงการศึกษาดูดูงานระบบประกกันคุณภาพ ประะจําปงบประมาณณ
พ.ศศ. 2561 ณ มหาวิ
ม ท ยาลั ย เชี ยงใหม เพื่ อ ศึ กษาแนวทางกา
ก
ารพั ฒ นาคุ ณ ภาาพการศึ ก ษาสู ความเป น เลิ ศ ระดั บ สถาบั น และระดั บ คณ
ณะ
(คณ
ณะอุตสาหกรรมเเกษตร) โดยมีผเู ขารวมศึกษาดูงานฯ
ง จํานวนทั้งสิส้น 57 คน ปรระกอบดวย คณ
ณบดี/รองคณบดีดี คณะกรรมการนโยบายประกััน
คุณภภาพ มก. คณะะทํางานขับเคลื่อนการพั
น
ฒนาคุณภาพสู
ณ
ความเปนเลิ
น ศ และบุคลาากรสํานักงานปรระกันคุณภาพ

สํานักประกันคุณภาพขอเรี
ณ
ยนเชิชิญ เขารวม โครรงการเตรียมคววามพรอมรับกาารประเมินคุณภาพการศึกษาภาายใน ระดับ
หลักสูตร ประจํจําปการศึกษา 2560
2 เพื่อสรางความเข
ง
าใจแนวทางการประเมิมินคุณภาพการ ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา
2560 ใหแตละหลักสูตรสามารรถเตรียมความพพรอมในการรับประเมิ
ป นฯ ไดอยาางมีประสิทธิภาพพ
กําหนดกลุมเปาหมาย
า
คือ ประธานหลักสูตร /ออาจารยประจําหลั
ห กสูตร /เจาหนนาที่ที่เกี่ยวของ
วิทยากรบบรรยาย คือ
1) รองศาสตราาจารย ดร.ลิลลี่ กาวีตะ
ผูทรงคุณ
ณวุฒิ
2) ผูชวยศาสตตราจารย ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ รักษาการรแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิชากาาร
วัน เวลา สถานที่ : วัันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา
เ 13.00 -16.00 น.
ณ หองประชุมสุธรรม
ธ อารีกุล ชัน้ 1 อาคารสารนินิเทศ 50 ป มหหาวิทยาลัยเกษตตรศาสตร
ทั้งนี้ผูสนใจจสามารถสมัครเเขารวมโครงการรไดที่ http://gooo.gl/jQkC9v หรืออลงทะเบียน QRR Code

ภายในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

