ปีที่ 4 ฉบับที่ 47 ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2559
2559
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากรสานักงานประกันคุณภาพ มก.

ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยโลก ประจำปี 2016 (QS Rankings 2016/2017
“Quacquarelli Symonds” หรือ QS สำนักจัดอันดับมหำวิทยำลัยโลกชื่อดังอีกแห่งหนึ่งจำกประเทศอังกฤษ ได้มีกำรประกำศผลอันดับมหำวิทยำลัยชั้นนำของโลก
ประจำปี 2016-2017 (QS World University Rankings 2016/2017) ออกมำแล้ว
สำหรับมหำวิทยำลัยของไทยในปีนี้ มีจำนวน 8 มหำวิทยำลัยที่ติดอันดับมหำวิทยำลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016/201 (QS World University Rankings
2016/2017) โดยในปีนี้ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้รับกำรจัดอันดับที่ 129 ของเอเชีย และได้อันดับโลกที่ 701+ ดังตำรำง
มหำวิทยำลัย

อันดับไทย

อันดับโลก

2016
2015
253
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
1
252
295
มหำวิทยำลัยมหิดล
2
283
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
3
551-600
551-600
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
4
601-650
601-650
651-700
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
5
701+
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
6
701+
701+
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำฯ ธนบุรี
7
701+
701+
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
8
701+
701+
ภำพรวมมหำวิทยำลัยไทยในอันดับมหำวิทยำลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016/17 (QS World University Rankings 2016/17) คือ มีจำนวน
มหำวิทยำลัยที่ติดอันดับเท่ำกับในปีที่ผ่ำนมำ คือ จำนวน 8 มหำวิทยำลัย และอันดับมหำวิทยำลัยไทยส่วนใหญ่อันดับคงที่จำกปีที่แล้ว แล ะยังไม่มีมหำวิทยำลัยของไทยที่
สำมำรถเข้ำไปติดใน 200 อันดับแรก อันดับมหำวิทยำลัยที่ดีที่สุดของมหำวิทยำลัยไทยที่ทำได้ คือ สำมำรถเข้ำไปติดใน 300 อันดับแรก ได้ แก่ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
อันดับ 252 และ มหำวิทยำลัยมหิดล อันดับ 283
นอกจำกนี้ Quacquarelli Symonds หรือ QS ชี้ให้เห็น จุดอ่อนของมหำวิทยำลัยไทย คือ Score ในส่วนของ จำนวนงำนวิจัย (Citations per faculty)
ทั้ง 8 มหำวิทยำลัยของไทย มีอันดับลดลง

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร
ข้าราชการบานาญ

ประธานกรรมการ

ด้านวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กรรมการ

ด้านคอมพิวเตอร์

รศ.จันทนี เพชรานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการ

ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบเมือง
และการวางผังเมือง

รศ.ดร. มณฑิชา พุทซาคา
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กรรมการ

ด้านโภชนศาสตร์สัตว์และอาหารสัตว์
การผลิตสัตว์

ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง
สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

ด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อโภชนาการความปลอดภัยด้านอาหาร

ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกจิ
คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ภูมิคุ้มกัน
ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กรรมการและ
เลขานุการ

ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

1. นางสาวนงนาฎ พัวประเสริฐ
2. นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว
3. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
สานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยเลขานุการ

กำหนดกำรรับประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2558
ระหว่ำงวันที่ 16-18 พฤศจิกำยน 255 ณ ห้องประชุม ชัน้ 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก
วัน-เวลา
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
08.30-09.00 น.
09.00-10.30 น.

10.30-16.30 น.

กิจกรรม

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมหารือร่วมกัน เพื่อพิจารณาแนว
ทางการประเมินร่วมกันพร้อมแบ่งทีมกรรมการ และกาหนดบทบาท หน้าที่
 คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อธิการบดีกล่าวต้อนรับและแนะนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ชี้แจงวัตถุประสงค์
ในการประเมินคุณภาพภายใน และแนะนาคณะกรรมการคุณภาพภายใน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
 คณะกรรมการประเมินฯ ซักถาม แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้กากับดูแลและผู้รับผิดชอบข้อมูลรายตัวบ่งชี้

สถานที่
ห้องประชุม 8
ห้องประชุม
กาพล อดุลวิทย์

ห้องประชุม 8

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559
08.30-09.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เตรียมความพร้อมเพื่อตรวจเยี่ยมส่วนงาน
09.00-12.00 น.
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมส่วนงาน วิทยาเขตบางเขน
กลุ่ม A
กลุ่ม B
กลุ่ม C
กลุ่ม D
09.00-10.00 น. คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเกษตร
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
10.00-11.00 น. คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์/
เกษตร
โรงพยาบาลสัตว์
11.00-12.00 น. สานักส่งเสริมและ
สานักหอสมุด
สถาบันค้นคว้าและ สำนักบริ กำรคอมพิวเตอร์
ฝึกอบรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
13.00-16.00 น.
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
13.00-14.00 น.
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
หน่วยงานเครือข่ายที่
อาจารย์
ให้ความร่วมมือ
14.00-15.00 น.
คณบดี
ผู้อานวยการสานัก/
ผู้แทนชุมชน
นักวิจัย
สถาบัน
15.00-16.00 น. ประธานหลักสูตร
นิสิตทุกชั้นปี
หน่วยงานหารายได้ บุคลากรสายสนับสนุน
(ตรี/โท/เอก)
16.00-16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปประเด็นที่พบจากการตรวจเยี่ยม และการสัมภาษณ์

ห้องประชุม 8

ตามส่วนงาน

ห้องประชุม
กาพล อดุลวิทย์
ห้องประชุม 5
ห้องประชุม 6
ห้องประชุม 8

ห้องประชุม 8

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
08.30-12.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-16.00 น.

คณะกรรมการผูต้ รวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (ถ้ามี) และประชุมสรุปผล
คณะกรรมการผูต้ รวจประเมินฯ ประชุมสรุปผลครั้งสุดท้าย
คณะกรรมการผูต้ รวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินให้ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทราบ

ห้องประชุม 8
ห้องประชุม 8
ห้องประชุม
กาพล อดุลวิทย์

วันอังคำรที่ 4 ตุลำคม พ.ศ. 2559 สำนักงำนประกันคุณภำพ ได้จัดโครงกำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ ครั้งที่ 4/2559
เวลำ 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก. เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับคณะ และวิทยำเขต ประจำปีกำรศึกษำ 2558 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และทำให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกั บกำรประกันคุณภำพได้
ทันท่วงที โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ จำนวนทั้งสิ้น 56 คน

วันพุ ธที่ 12 ตุล ำคม พ.ศ. 2559 ส ำนัก งำนประกั น คุณ ภำพได้ จัดโครงกำรประชุ มวิ พำกษ์ร ำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัว บ่งชี้ และเกณฑ์ก ำรประเมิ นคุณ ภำพ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2558 เวลำ 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก. เป็นกำรจัดประชุม
เพื่อให้ผู้บริหำร ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ระดับมหำวิทยำลัย และผู้รับผิดชอบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้ร่วมกันพิจำรณำร่ำงรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนฯ เพื่อให้กำรจัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็ นรำยงำนประเมินคุณภำพ ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นรำยงำนที่แสดงถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ครบถ้วนโดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

วันศุกร์ที่ 14 ตุลำคม พ.ศ. 2559 บุคลำกรสำนักงำนประกันคุณ ภำพได้เข้ำ ร่วมพิธีแสดงควำมอำลัย ถวำยแต่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชั้น 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก.

ขอเชิญร่วมรับฟัง
รายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 9.00-10.00 น.
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินฯ
ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
จัดทาโดย
งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ สานักงานประกันคุณภาพ มก.
ทีป่ รึกษา
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพ
กองบรรณาธิการ บุคลากรสานักงานประกันคุณภาพ มก.
สามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ที่ www.qa.ku.ac.th หรือ โทร. 0 2942 8299 ภายใน 4923-24 ต่อ 41-43

