
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           พบกับจดหมายข่าวกันอีกเช่นเคย ส าหรับเดือนนี้ ส านักงานประกันคุณภาพมีข่าวที่น่าสนใจ  โดยมีรายละเอียดต่างๆ  
                 เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   โครงการ QA สัญจร และก าหนดการ QA สัญจร  ตลอดจนภาพกิจกรรม และ  
ข่าวประชาสัมพันธ์ท่ีน่าสนใจค่ะ 
 

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 29 ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2558 

  

 

              

        ตามท่ี QS ได้ด าเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขาวิชา (QS World University Ranking by Subject) โดยเริ่มตั้งแต่ ปี 2011   
   ซึง่ในปี 2015 นี้ ได้จัดอันดับแยกตามสาขาวิชาทั้งส้ิน 36 สาขาวิชา ใน 5 กลุ่มวิชา เพิม่ขึ้นจากปี 2014 ที่จัดอันดับทั้งส้ิน 30 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
 Arts & Humanities  Engineering & 

Technology 
 Life Science & 

Medicine 
 Natural Sciences  Social Sciences 

 Arts & Design 
 English Language 

& Literature 
 History 
 Linguistics 
 Modern 

Languages 
 Philosophy 

 Architecture / Built 
Environment 

 Chemical 
Engineering  

 Civil & Structural 
Engineering 

 Computer Science 
& Information 
Systems  

 Electrical & 
Electronic 
Engineering 

 Mechanical, 
Aeronautical & 
Manufacturing 
Engineering 

 Agriculture & 
Forestry  

 Biological 
Sciences 

 Dentistry  
 Medicine  
 Pharmacy & 

Pharmacology 
 Psychology 
 Veterinary 

Science 

 Chemistry   
 Earth & Marine 

Sciences 
 Environmental 

Sciences  
 Geography  
 Materials 

Sciences 
 Mathematics 
 Physics & 

Astronomy 

 Accounting & 
Finance  

 Business & 
Management 

 Communication & 
Media Studies 

 Development Studies   
 Economics & 

Econometrics 
 Education  
 Law  
 Politics & 

International Studies  
 Sociology 
 Statistics & 

Operational Research 

       บัดน้ี QS ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขาวิชาแล้ว พบว่า มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ตดิอนัดับโลก จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก ่
สาขาวิชา Agriculture & Forestry อยูใ่นอันดับโลกที ่39 และอนัดับไทยที ่1 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2014 ที่อยู่ในอันดับโลกที่ 48 และ สาขาวิชา Biological 
Sciences อยู่ในอันดับโลกที่   301 – 400 อันดับไทยที่ 4 รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 ผลการจดัอันดับมหาวทิยาลยัโลกแยกตามสาขาวิชา (เฉพาะมหาวิทยาลยัไทย) 
Subject University 2015 2014 2013 

Agriculture & Forestry Kasetsart U. 
Chiang Mai U. 

Prince of Songkla U. 

39 
51 – 100 
151 – 200 

48 
101 – 150 
101 – 150 

33 
101 – 150 
51 – 100 

Biological Sciences Mahidol U. 
Chulalongkorn U. 
Chiang Mai U. 
Kasetsart U. 

151 – 200 
151 – 200 
301 – 400 
301 – 400 

- 
101 – 150  

- 
- 

151 – 200 
151 – 200  

- 
- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       นอกจากนี ้มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ยงัตดิกลุม่อันดับหนึง่ในหา้ของประเทศไทย ตามการจดัอันดับแยกตามสาขาวิชาซึ่งมีทัง้สิน้ 15 สาขาวิชา ได้แก่  
1) Business & Management Studies  2) Chemistry  3) Communication and Media Studies  4) Computer Sciences & 
Information Systems  5) Earth & Marine Sciences 6) Education 7) Engineering – Chemical  8) Engineering – Civil 
and Structural  9) Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing  10) Environmental Studies  11) Materials 
Sciences  12) Mathematics  13) Psychology  14) Statistics & Operational Research และ 15)Veterinary Science 
       เกณฑ์การจัดอันดับแยกตามรายวิชาประกอบด้วยตัวชี้วัดจ านวน 4 ตัว ได้แก่ Academic reputation, Employer reputation, Citations 
per paper และ H - Index โดยมีสัดส่วนท่ีแตกต่างกันในแต่สาขาวิชา โดยคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดของสาขาวิชา Agricultural & Forestry ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 

ตารางที ่2 คะแนนตามตวัชีว้ัดของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรใ์นสาขาวิชา Agricultural & Forestry  
Indicators 2015 2014 2013 

Academic Reputation 80.2  66.2 72.8 
Employer Reputation 81.1   94.1 95.9 
Citations per paper 73.8  72.5 63.8 

H-Index 61.6  53.5 52.5 
Total Score 75.3 67.9 69.4 
World Rank  39  48 33 

       นับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังคงรักษาอันดับหนึ่งในกลุ่มสาขา Agricultural & Forestry นี้ไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ก็คงยัง
ต้องขอความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากรทุกคนที่ยังต้องช่วยกันสร้างผลงานดีๆ และมีการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่อไป เพื่อการคงอันดับหนึ่ง     
ในสาขานี้ และได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นในสาขาอื่นๆ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีอันดับท่ีดีขึ้นในภาพรวมในอนาคต....สู.้..สู.้..ต่อไป นะ ชาวเกษตรศาสตร์                                                                                                                                                          

                                                                ที่มา : ดร. พีระพงศ์  ตรยิเจริญ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
 

  
(   ) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการประเมินคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีการศึกษา 2557 ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มีการพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับ มหาวิทยาลัย   
ซึ่งมุ่งเน้นการประเมินผลลัพธ์และกระบวนการที่เป็นระบบ ภายใต้การด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อควบคุมคุณภาพ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ
วิชา และภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความมั่นใจต่อสังคมและสาธารณชน  

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทุก
หน่วยงานเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และสามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้การประเมินฯ มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย และได้มาตรฐานตามที่ตั้งไว้  ส านักงานประกันคุณภาพจึงได้จัดโครงการ 
QA สัญจร โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
        กลุ่มที่ 1  QA สัญจร ระดับคณะวิชา   จ านวน 30 คณะวิชา 
 กลุ่มที่ 2  QA สัญจร ระดับหน่วยงานสนับสนุน  จ านวน 14 หน่วยงาน 

  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ  
1.  เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้หน่วยงานสามารถด าเนินงานตามระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน ที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.  เพื่อระดมความคิดเห็นในการก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมกัน 
ซึ่งวิธีการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพ จะเดินทางเข้าเยี่ยมหน่วยงานภายในทั้ง 44 หน่วยงานเพื่อตอบ   

ข้อสงสัยในการด าเนินงานตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ร่วมกันในทุกระดับ ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และ
ตามแนวทางพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ในระดับหน่วยงานสนับสนุน ทั้งนี้ หน่วยงานจึงต้องลงมือด าเนินงานประกันคุณภาพและรวบรวม
ข้อสงสัย เพ่ือซักถามทีมคณะกรรมการฯ ซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยมหน่วยงานตามก าหนดการ QA สัญจร 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

ภายใต้การแข่งขันอย่างรุนแรงจากความเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 (Partner-ship for 21st Century Skills) ได้ก าหนดทักษะแห่งอนาคตใหม่เพื่อการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน
ในระบบเศรษฐกิจโลกใหม่ ดังนี้ 

 สาระวิชาหลัก ได้แก่ ภาษา ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การปกครองและ   
ความเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งสถานศึกษาต้องส่งเสริมความเข้าใจเนื้อหาวิชาการให้อยู่ในระดับสูง โดยสอดแทรกทักษะต่อไปนี้เข้าในทุกวิชาหลัก 

 ความรู้เรื่องโลก (Global Awareness) 
 ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economic, Business and 

Entrepreneurial Literacy) 
 ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 
 ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
 ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 

ทักษะการเรยีนรู้และนวตักรรม เป็นตัวก าหนดความพร้อมของผู้เรียนในการเข้าสู่โลกของการท างาน ซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในโลก
ปัจจุบัน 

 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
 ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 
 การสื่อสารและการร่วมมือ (Communication and Collaboration) 

ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษา รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วยสื่อและเทคโนโลยี 

 ทักษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy) 
 ทักษะด้านสื่อ (Media Literacy)  
 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Communication and Technology Literacy) 

ทักษะชวีติและอาชีพ เป็นทักษะความสามารถในการด ารงชีวิตและการท างานในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและมีการแข่งขันสูง 

 ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) 
 การริเริ่มและก ากับดูแลตนเอง (Initiative and Self-Direction) 
 ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) 
 การมีผลงานและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Productivity and Accountability) 
 ภาวะผู้น าและหน้าที่รับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 

โดยก าหนดระบบส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญไว้ คือ มาตรฐานและการประเมินผล หลักสูตรและวิธีการสอน การพัฒนาวิชาชีพ 
และสภาพ แวดล้อมในการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา หากมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ และมีความพร้อม
ในการท างานทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน และความเปลี่ยนแปลงในอนาคต จะต้องมีการด าเนินการให้มีความครอบคลุมระบบส่งเสริมทักษะ   
การเรียนรู้ดังกล่าว 

           
                                                                     ที่มา : คุณภาพศิษย์สะท้อนคุณภาพครู  โดย ศ.ดร. ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์ 
 



 

 

 

 

 

ขอแสดงควำมยินดี แด่...รองศำสตรำจำรย์ ดร. วิโรจ  อิ่มพิทักษ์  
อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เนื่องในโอกำสได้รับพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง 
นำยกสภำมหำวิทยำลัย ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตั้งแต่ วันที่ 8 เมษำยน 2558 เป็นต้นไป 
 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพ จัดโครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 1 - 2 เมษำยน 2558  
เวลำ 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อำคำรมนุษยศำสตร์ 2 คณะมนุษยศำสตร์  โดยมี รศ.กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ     
รศ.ดร.ลิลลี่ กำวีต๊ะ รักษำรำชกำรแทนรองอธิกำรบดี  รศ.จันทนี เพชรำนนท์  รักษำรำชกำรแทนรองอธิกำรบดี สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง และ รศ.ดร.อุษำพร  เสวกวิ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยำกร โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย
เข้ำร่วมอบรมฯ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หรือประธำนหลักสูตร จ ำนวนทั้งสิ้น 55 คน 
 

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานประกันคุณภาพได้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ  
และได้เข้ารดน้ าขอพรจากผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล  
 

วันอังคำรท่ี 21 เมษำยน พ.ศ. 2558  ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ได้รับเกียรติจำก ดร. อนำมัย ด ำเนตร  รักษำรำชกำรแทนอธกิำรบดีมหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ 
เป็นประธำนเปิดโครงกำรชี้แจงแนวทำงกำรเขียนรำยงำนกำรประเมนิตนเอง (SAR) และกำรเขยีนโครงรำ่งองค์กำร (Organizational Profile: OP) ปีกำรศึกษำ 
2557  ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร  ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก. เพื่อชี้แจงแนวทำงกำรเขียนรำยงำนกำรประเมนิตนเอง (SAR) และกำรเขียนโครงรำ่ง
องค์กำร (Organizational Profile: OP) ปีกำรศึกษำ 2557 โดยมี ดร. พีระพงศ์  ตรยิเจริญ  รักษำรำชกำรแทนรองอธิกำรบดี เป็นวิทยำกรบรรยำย  แยกกำร
ด ำเนินกิจกรรม เป็น 2 กลุ่ม คือ  
       เวลำ 09.00 – 12.00 น. กลุ่มที่ 1 ระดับคณะวิชำ มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวนทัง้สิ้น 199 คน 
       เวลำ 13.00 – 16.00 น. กลุ่มที่ 2 ระดับหน่วยงำนสนับสนนุ (สถำบัน ส ำนัก และหน่วยงำนเทียบเท่ำ) มผีู้เข้ำร่วมจ ำนวนทั้งสิ้น 186 คน     

จดัท ำโดย          งำนวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ ส ำนักงำนประกันคุณภำพ มก. 
ทีป่รึกษำ   รักษำรำชกำรแทนรองอธิกำรบดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
กองบรรณำธกิำร  บุคลำกรส ำนักงำนประกันคุณภำพ มก. 
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