
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 ประจ ำเดือนเมษำยน 2558 
    พบกับจดหมายข่าวกันอีกเช่นเคย ส าหรับเดือนนี้ ส านักงานประกันคุณภาพคุณภาพมีข่าวที่น่าสนใจต่อเนื่องมาตลอด 
โดยมีรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก University Ranking by Academic Performance (URAP) 2014-2015 การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจค่ะ 
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ระรื่นชื่นสงกรานต ์    บริบาลประเพณี                                   
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การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน 
 

 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันอยู่ในภาวะที่มีการแข่งขันสูง ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ คุณภาพและมาตรฐาน
ในการจัดการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่บ่งชี้ศักยภาพในการแข่งขัน โดยเฉพาะในระดับนานาชาติ การพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากลเป็นกลไกหนึ่งที่จะเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดความเข้มแข็งของ
เนื้อหาของรายวิชาและหลักสูตรในระดับต่างๆ ได้เอง โดยต้องมีความเข้มข้นของความเป็นนานาชาติด้วย เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้
ชีวิตและท างานในอนาคตของบัณฑิต 
 ในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา นับเป็นหัวใจหลักของการสร้างและ
ด ารงความน่าเชื่อถือของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การเชื่อมโยงและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ  รวมถึงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างกัน 
 นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์แล้ว  สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมในเรื่องความสามารถด้านทักษะ
ในการสื่อสาร การด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาความเป็นผู้น า การท างานเป็นทีม 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีหลักสูตรนานาชาติ 1,044 หลักสูตร  และมีสถาบันอุดมศึกษาจ านวนมากที่สามารถรองรับนักศึกษาชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่สถาบันอุดมศึกษาไทยมีความเข้มแข็ง เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ  เวชศาสตร์เขตร้อน  เกษตรเขตร้อน  
เทคโนโลยีชีวภาพ  การท่องเที่ยว  การโรงแรม  การบริหารจัดการ  เป็นต้น 

                                                         ที่มา : อนุสารอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ฉบับที่ 439 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
URAP หรือ University Ranking by Academic Performance  ประกาศผล 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก  ล่าสุดในปี 2014-2015 โดยมีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด 2,000 อันดับ ซึ่งสถาบัน 
การจัดอันดับ “URAP” เป็นการ  จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคนิคตะวันออก
กลาง (Informatics Institute of Middle East Technical University) ประเทศตุรกี ในปี ค.ศ.2009            
โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการที่จะพัฒนาระบบ  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยมีพื้นฐานทางด้านวิชาการตรงตาม    
กฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คุณภาพและปริมาณของบทความตีพิมพ์ทางวิ ชาการ บทความวิจัย การเผยแพร่ และการอ้างอิง เป็นต้น      
โดยเริ่มท าการเผยแพร่งานวิจัยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา   

       10 อันดบัมหาวทิยาลยัในประเทศไทย จากการจัดอนัดบัของ URAP 2014-2015  
      มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ติดอันดับอยู่ใน 2,000 อันดับมหาวิทยาลัยโลก จากการจัดอันดับโดย URAP 2014-2015 
ครั้งนี้มีทั้งหมด 17 มหาวิทยาลัยด้วยกัน โดยมีผลการจัดอันดับ ดังตาราง  
  

มหาวทิยาลยั 
2014-2015 2013-2014 

อนัดบัโลก อนัดบัไทย อนัดบัโลก อนัดบัไทย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 437 1 368 1 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 479 2 439 2 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 730 3 648 3 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 838 4 802 4 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า  880 5 N/A N/A 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  937 6 820 5 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  995 7 931 6 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  1073 8 1285 7 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  1370 9 1344 8 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 1390 10 1485 9 
  

   เกณฑ์การให้คะแนนของ URAP มีดังนี้คือ  

  Number of Article คอื จ านวนผลงานทางวิชาการ (Journal Articles) ทีต่พีิมพ์ในฐานข้อมลู Web of Science 
สดัสว่น 21% 
   Citation คือ จ านวนการอ้างอิงผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 2009-2013 ที่มีการอ้างอิงในปี 2013        
ในฐานข้อมูล ISI (นับรวมการอ้างอิงตนเอง) สัดส่วน 21% 
  Article Impact Total คือ ผลรวมของค่าปัจจัยผลกระทบของวารสาร (Impact Factors of journal) ที่ตีพิมพ์  
ในวารสารระหว่างปี 2009-2013 โดยพิจารณาจาก Journal Impact Factors ของ ISI สัดส่วน 18% 
   Citation Impact Total คือ ผลรวมของค่าปัจจัยผลกระทบของวารสารที่มีการอ้างอิงผลงานวิชาการในปี 2013    
สัดส่วน 15% 
  International Collaboration คือ จ านวนผลงานตีพิมพ์ที่มีความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศในฐานข้อมูล       
Web of Science ระหว่างปี 2009-2013 สัดส่วน 15%  
   Total Document คือ จ านวนผลงานเอกสารทั้งหมดในฐานข้อมูล Web of Science ที่ตีพิมพ์ในปี 2013 ได้แก่ 
Conference Papers, reviews, Letters, Discussions, Scripts (ไม่นับรวม Journal Articles) สัดส่วน 10% 
 
           
 

 

         การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก URAP 2014-2015 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มุ่งม่ันที่จะเสริมสร้ำงและพัฒนำนิสิตของมหำวิทยำลัยให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพ มีคุณลักษณะที่ถึงพร้อมซึ่งควำม
เป็นพลเมืองโลก จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรประกันคุณภำพกิจกรรมนิสิตขึ้น เพื่อใช้เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมนิสิต และเป็นกำรเสริมสร้ ำง
ทักษะกำรประกันคุณภำพให้กับนิสิต โดยกำรน ำกระบวนกำรตำมวงจร PDCA  มำใช้ในกำรด ำเนินงำนในทุกโครงกำร/กิจกรรม และท ำให้องค์กร
นิสิตทรำบว่ำกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรอย่ำงมีแบบแผนที่ก ำหนดตำมกระบวนกำร PDCA จะส่งผลให้องค์กรนิสิตมีประสิทธิภำพ ก่อให้เกิด
ผลผลิตท่ีมีคุณภำพ เป็นไปตำมข้อก ำหนดของมหำวิทยำลัย ซึ่งก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพกิจกรรมนิสิตไว้ 6 มำตรฐำน ดังน้ี 

1.    มำตรฐำนด้ำนกำรวำงแผน (Plan)  
2. มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติตำมแผน (Do)  
3. มำตรฐำนด้ำนกำรตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
4. มำตรฐำนด้ำนกำรพัฒนำปรับปรุง (Act) 
5. มำตรฐำน 5 ส. 
6. มำตรฐำนกำรเงินและงบประมำณ  

โดยในปีกำรศึกษำ 2557 ได้ก ำหนดโครงกำรกิจกรรมเพื่อให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพ ส ำหรับผู้น ำสโมสรนิสิต และองค์กำร
กิจกรรมนิสิต สำมำรถน ำหลักกำรดังกล่ำวไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพได้อย่ำงต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนและประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำร  หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องในกำรก ำกับดูแลองค์กำรนิสิต /สโมสรนิสิตของแต่ละคณะ เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ตำมวัน – เวลำ ดังกล่ำว เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
คุณภำพนิสิตได้อย่ำงยั่งยืน รำยละเอียดกำรจัดกิจกรรม ดังนี้ 

กจิกรรม วนั – เวลำ ด ำเนนิกำร เป้ำหมำย 
1. กำรชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกิจกรรมนิสิต 
และกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)  

31 มี.ค. 58 
เวลำ 15.00 – 18.00 น.  
ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 1  

กองกิจกำรนิสิต อำคำรระพีสำคริก 

รองคณบดีฯ บุคลำกรที่ดูแลนิสติของ 
แต่ละคณะ และนำยกสโมสร 

2. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของสโมสรนิสิต 
กิจกรรมองค์กำรนิสิต (รอบเวลำ 1 เมษำยน 2557 –    
30 มีนำคม 2558) (ผลกำรด ำเนินงำนชุดเก่ำ) และจัดส่งให้
สภำผู้แทนนิสิตและองค์กำรบริหำร องค์กำรนิสิต  

ก ำหนดส่งภำยใน 
วันท่ี 22 เม.ย. 58  

 

SAR ของสภำผู้แทนนิสติ องค์กำรบริหำร
องค์กำรนิสิต และคณะทั้ง 15 คณะ  

3. ตรวจประเมินคุณภำพกิจกรรมนิสติ 27 เม.ย. – 1 พ.ค. 58  
เวลำ 16.30 – 18.30 น. 

 

ทุกสโมสร สภำผู้แทนนิสติ และองคก์ำร
บริหำรองค์กำรนิสติ รับกำรตรวจประเมิน  

4. ส่งรำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพ แจ้งให้ผู้น ำนิสิตแต่ละ
หน่วยงำน  และผู้เกี่ยวข้องรับทรำบ  

1-2 สัปดำห์หลังจำกกำร 
ตรวจประเมินฯ เสร็จสิ้น  

รับรำยงำนผลกำรประเมินครบทุกหน่วยงำน 

 

    

   ประสิทธผิล : Effective 

  ค ำว่ำ“ประสิทธิผล” เป็นกำรดูว่ำกระบวนกำรหรือมำตรกำรที่ใช้สำมำรถตอบสนองจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ดีเพียงใด กำรประเมิน

ประสิทธิผลต้องประเมิน (1) ว่ำแนวทำงนั้นมีควำมสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกันกับควำมต้องกำรของสถำบัน และสถำบันสำมำรถน ำ

แนวทำงไปปฏิบัติได้ดีเพียงใด (2) ผลลัพธ์ของมำตรกำรที่ใช้ 

                                                 ที่มำ : (ร่ำง) เกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 2556-2557 

       
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอังคำรที่ 3 มีนำคม พ.ศ. 2558  
เวลำ 13.00-16.00 น. ส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกสถำบันวิจัยและพัฒนำ
กำรศึกษำพิเศษ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อำคำรสำรนิทศ 50 ปี  
มีผู้เข้ำศึกษำดูงำน จ ำนวน 7 คน 

 
                     

 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนำคม พ.ศ. 2558  
เวลำ 09.00-13.00 น. ส ำนักงำนประกันคุณภำพ    
จัดโครงกำรประชุมวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนหมวด 3 
กำรมุ่งเน้นลูกค้ำของส ำนักหอสมุด  ณ ห้องประชุม 
2 ชั้น 2 อำคำรเทพรัตน์วิทยำโชติ ส ำนักหอสมุด   
มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวนทั้งสิ้น 25 คน 

                     
 

วันศุกร์ที่ 6 มีนำคม พ.ศ. 2558  
เวลำ 13.00-16.00 น. ส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
จัดโครงกำรประชุมวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนหมวด 2      
กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศำสตร์     
ณ ห้องประชุม EC 5628 ชั้น 6 อำคำรปฏิบัติกำร 
คณะเศรษฐศำสตร์  มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวนทั้งสิ้น 
23 คน 

                     
 

เชิญชวนร่วมท ำบุญทอดผ้ำป่ำสำมัคค ีณ วัดดอนกู่ จังหวัดชัยภูม ิ
            เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ส านักงานประกันคุณภาพ จึงได้
จัดโครงการทอดผ้าป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อท านุบ ารุงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย ในการสมทบทุน
สร้างพระอุโบสถ ถวาย ณ วัดดอนกู ่ต าบลหนองแหน อ าเภอเมือง จงัหวัดชัยภูมิ  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2558  

    ทั้งน้ี ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินท าบุญทอดผ้าป่า เพื่อน าปัจจัยร่วมสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด 
และร่วมบริจาคเงินท าบุญทอดผ้าป่า ได้ที่ งานธุรการ ส านักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. โทร. 0 2942 8299 ภายใน    
4923-24 ต่อ 12-14 

 
!!!ตำมที่ส ำนักงำนประกันคุณภำพได้จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชำ ปีกำรศึกษำ 2557  
และได้เผยแพร่ให้กับทุกคณะวิชำแล้วนั้น เนื่องจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้มีกำรปรับแก้ไขคู่มือกำรประกันคุณภำพ 
ภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557  ส ำนักงำนประกันคุณภำพจึงได้รวบรวมข้อมูลกำรปรับแก้ไขตำมคู่มือกำรประกัน 
คุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ฉบับปีกำรศึกษำ 2557 ของ สกอ.  โดยท่ำนสำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลปรับปรุงเพิ่มเติม  
ได้ที่ www.qa.ku.ac.th 

                     
 

จดัท ำโดย           งำนวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ ส ำนักงำนประกันคุณภำพ มก. 
ทีป่รึกษำ   รักษำรำชกำรแทนรองอธิกำรบดี และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
กองบรรณำธกิำร  บุคลำกรส ำนักงำนประกันคุณภำพ มก. 
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : qa@ku.ac.th  หรือ โทร. 0 2942 8299 ภำยใน 4923-24 ต่อ 41 - 43 


