
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 33 ประจ ำเดือนกันยำยน 2558 ปีที่ 3 ฉบับที่ 34 ประจ ำเดือนตุลำคม 2558 
                            พบกับจดหมายข่าวกันอีกเช่นเคย ส าหรับเดือนนี้ ส านักงานประกันคุณภาพมีข่าวที่น่าสนใจ  โดยมีรายละเอียดต่างๆ  
                 เกี่ยวกับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings 2015/16   การประเมินแบบพิชญพิจารณ์
(Peer Review) ความสามารถในการให้ข้อมูลสารสนเทศจากผลการประเมินแก่ผู้เกี่ยวข้อง การระบุจุดเด่น(จุดแข็ง)  โอกาสในการพัฒนา (จุดอ่อน, 
ข้อเสนอแนะ) ตลอดจนภาพกิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจค่ะ 

 

 

ตามที่หน่วยงาน Quacquarelli Symonds (QS) ของประเทศสหราชอาณาจักร ได้ด าเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก     
(QS-WUR) มาต้ังแต่ปี 2003 และเริ่มจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอเชีย (QS-AUR) ในปี 2009 บัดนี้ ได้ประกาศผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก ประจ าปี 2015/16 (QS World University Rankings 2015/16) แล้ว พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการ
จัดอันดับอยู่ในอันดับไทยที่ 5 อันดับเอเชียที่ 651-700 ดังแสดงในตาราง ซึ่งเปรียบเทียบผลการจัดอันดับแยกตามตัวชี้วัด  ดังนี้ 

 

มหาวทิยาลยั 
overall 

2015/16 2014/15 
คะแนน อนัดบัไทย อนัดบัโลก คะแนน อนัดบัไทย อนัดบัโลก 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 46.8 1 253 47.1 1 243 
มหาวิทยาลัยมหิดล 42.6 2 295 45.5 2 257 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ N/A 3 551-600 N/A 3 501-550 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ N/A 4 601-650 N/A 4 601-650 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ N/A 5 651-700 N/A 5 651-700 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น N/A 6 701+ N/A 6 701+ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ฯธนบุรี N/A 7 701+ N/A 7 701+ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ N/A 8 701+ N/A N/A N/A 

 
ส่วนผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชัน้น าของโลก ในสาขาวิชาเฉพาะทาง 400 อันดับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในอนัดับที่ 39 ของ

โลก สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ เป็นสาขาเดียวของไทยที่ติดอันดับ 1 ใน 50 นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
นอกจากนี้ มีมหาวิทยาลัยของไทย ติดอันดับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยในปีนี้พบว่า มหาวิทยาลยัของไทย ติดอันดับครบทั้ง 5 กลุ่ม จากเดมิที่ติด
อันดับเพียงแค่ 4 กลุ่มในปีที่แล้ว  โดยมีผลการจัดอันดับ ดังนี ้
  Arts and Humanities (ศิลปศาสตร์และมนุยศาสตร์)  มีมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับในกลุม่นี ้2 มหาวิทยาลัย ได้แก่    

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย (อันดับที ่224) และมหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับที่ 389) 
  Engineering and Technology (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)  มีมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับในกลุ่มนี้ 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย (อันดับที ่140) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุร ี(อันดับที่ 369) และมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
(อันดับที่ 400) 
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  Life Sciences and Medicine (วิทยาศาสตร์สขุภาพและการแพทย์) มีมหาวทิยาลัยของไทยติดอันดับในกลุ่มนี้ 3 มหาวิทยาลยั ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับที่ 147) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อนัดับที่ 246) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อนัดับที่ 394) 

  Natural Science (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ)  มีมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับในกลุม่นี้ 1 มหาวทิยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(อันดับที่ 230)  

  Social Sciences and Management (สังคมศาสตร์และการจัดการ)  มีมหาวทิยาลัยของไทยติดอันดับในกลุ่มนี้ 3 มหาวิทยาลยั ได้แก่ 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย (อันดับที ่161) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับที่ 268) และมหาวทิยาลัยมหิดล (อันดับที่ 370) 

 

ส าหรับ ระเบียบวธิีวิจัยในการจัดอันดับของ QS World University Rankings ในการจัด อันดับมหาวิทยาลัยชัน้น าของโลก ประจ าปี 
2015/16 (QS World University Rankings  2015/16) ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
      1. Academic reputation (40%) ชื่อเสียงทางวชิาการ จากการส ารวจของ QS Global Academic Survey             
ส าหรับ QS World University Rankings 2015/16 มีจ านวนกว่า 76,800 แบบส ารวจ จากนักวิชาการทั่วโลก 
      2. Employer reputation (10%) ชื่อเสียงจากนายจ้าง จากการส ารวจผา่น QS Global Employer Survey              
ส าหรับ QS World University Rankings 2015/16 มีจ านวนกว่า 44,200 แบบส ารวจ จากนักวิชาการทั่วโลก 
      3. Student-to-faculty ratio (20%) อัตราส่วนจ านวนนักศึกษาต่อจ านวนอาจารย ์
      4. Citations per faculty (20%) จ านวนงานวิจัยทีถู่กน าไปใช้อา้งถึง ส าหรับ QS World University Rankings 2015/16 
เลือกใช้จากฐานข้อมลูของ Scopus ฐานข้อมลูทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกของบทความวิจัยทีถู่กน าไปใช้อ้างถึง ในรอบ 5 ปี 
      5. International faculty ratio (5%) อัตราส่วนจ านวนอาจารย์ต่างประเทศ/นานาชาติ 
      6. International student ratio (5%) อัตราส่วนจ านวนนักศึกษาต่างประเทศ/นานาชาติ 
 

 

 พชิญพจิารณ ์(Peer review) หมายถงึ การตรวจเยี่ยมโดยผูท้รงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ซึง่สามารถให้ข้อสงัเกตและ
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ขอ้เสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอดุมศึกษา 

 Peer review ในการประกนัคุณภาพ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมของการบริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือหลักสตูร
ตามมาตรฐานของคณะและสถาบนั  

 รูปแบบของ Peer Review 
ลักษณะที่พึงประสงค์ควรเป็นแบบ Collaborative peer-supported review คือ เป็นการพิจารณแ์บบเปิด ยืดหยุ่น และกระบวนการไม่

เป็นแบบสั่งการ เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้แต่ละคนเลือกและสรา้งเสน้ทางตามความรูท้ี่ตนเองมีอยู่ สนับสนนุให้มีการสะท้อนเชงิวพิากษ์  
ช่วยให้แต่ละคนให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนทีส่่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
 กระบวนการพชิญพจิารณ ์
ค าถามส าคัญ 6 ข้อในกระบวนการพิชญพิจารณ ์

*   ท าไมต้องมีการพิจารณ ์
*   จะพิจารณ์อะไรบ้าง 
*   ใครเป็นผู้ท าพิจารณ ์
*   จะพิจารณ์อยา่งไร 
*   รูปแบบการรายงานผลการพิจารณ์เป็นแบบใด 
*   จะมีการติดตามผลอะไรบ้างเพ่ือพิจารณ์ต่อไป (optional) 
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ความสามารถในการระบจุดุแขง็   

จดุเดน่ทีเ่หมาะสม   

ปัญหาที่พบ 
 ไม่ได้ระบุเฉพาะจุดเดน่ของสถาบันเทา่นัน้ แต่ยังอธิบายให้เหน็ลักษณะ

ความเป็นจุดแข็งของสถาบันซึง่ท าให้เห็นที่มาหรือเหตุผลอธิบายชัดเจน
ท าให้โน้มน้าวให้เชื่อวา่สถาบันมีการด าเนนิงานที่สะท้อนจุดแข็งในเรื่อง
นั้นจรงิ  

 ระบุจุดแข็งของหลักสูตรทีเ่ป็นผลลัพธ์/ผลผลิต/ผลกระทบของจุดแข็งที่
เกิดขึ้นกับสถาบนัซึ่งท าใหท้ราบวา่จดุแข็งนี้มีประโยชน์ต่อสถาบัน
อย่างไร  

จดุแขง็ทีเ่หมาะสมนอ้ยกวา่ 
ปัญหาที่พบ 
 ระบุเพียงแค่ว่าจุดแขง็ของสถาบนัคืออะไร  
 ไม่ได้ระบุจุดแข็ง แต่ไปเขียนในข้อเสนอแนะหรือแนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่าจุดแข็งของสถาบันคืออะไร และเป็นจุดแขง็จริงหรือไม่  
 ระบุจุดแข็งทีม่ีลักษณะเป็นนามธรรม ไม่ชัดเจน ไม่มีข้อมลูหลัก

ฐานรองรับหรือสนับสนนุใหเ้ชื่อตาม 
 

การเขยีนขอ้เสนอแนะ/แนวทางเสรมิจดุแขง็ 
ขอ้เสนอแนะทีเ่หมาะสม 

ปัญหาที่พบ 
 เป็นข้อเสนอแนะที่มีความเชื่อมโยงกบัจุดแข็งของสถาบนัที่ได้ระบุไว้

อย่างชัดเจน ท าให้ข้อเสนอแนะนีเ้ป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้าง
จุดแข็งของสถาบนัยิ่งขึน้  

 ในบางกรณี  ผู้ประเมินอาจไม่ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ หากเหน็ว่าการ
ด าเนนิงานของสถาบนัสะท้อนจุดแข็งของสถาบันที่ชัดเจน และ
เด่นชัดมาก มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้ว จนไมม่ีอะไรทีจ่ าเป็นต้อง
เสนอแนะอีกต่อไปก็ได้  

ขอ้เสนอแนะทีเ่หมาะสมนอ้ยกวา่ 
ปัญหาที่พบ 
 ไม่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการเสริมจุดแข็ง ทั้งทีจุ่ดแข็งของสถาบัน

อาจจะยังไมส่มบูรณ์ครบถ้วน ยังสามารถพัฒนาได้ต่อไปอีก  
 ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางเสริมจุดแข็ง แต่ค าอธิบายกลายเป็น

การเสนอแนะเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนของสถาบันมากกว่า  
 

การเขยีนขอ้เสนอแนะ/แนวทางเสรมิจดุออ่น 
ขอ้เสนอแนะทีเ่หมาะสมนอ้ยกวา่ 
ปัญหาที่พบ 
 เป็นข้อเสนอแนะโดยทั่วไป ซึ่งแม้ว่าจะมีประโยชน์ แต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับจุดอ่อนของสถาบนั หมายความว่า อาจมีการให้ข้อเสนอแนะให้ท าในในสิง่ที่

สถาบนัปฏิบัติอยู่แล้ว หรือเสนอแนะให้ท าในสิง่ที่ไมใ่ช่จุดอ่อนของสถาบนั  
 ให้ข้อเสนอแนะที่ไมส่อดคล้องกับเนื้อหาสาระขององค์ประกอบ คุณภาพที่ประเมนิ (เชน่ ประเมนิมาตรฐานที่ 1 แต่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

ต่อการปรับปรุงจุดอ่อนขององค์ประกอบของมาตรฐานที่ 2,3,4 …มากกว่า)  
 
 
ประเภทของการใหข้อ้เสนอแนะ 
 มติใินการระบจุดุแขง็จดุออ่น 

 ปัจจัย  (บุคคล) 
 ปัจจัย (ทรัพยากร) 
 ระบบ กระบวนการปฏิบัติงาน 
 ผลลัพธ ์

 มติใินการใหข้อ้เสนอแนะ 
 ปัจจัย  (บุคคล) 
 ปัจจัย (ทรัพยากร) 
 ระบบ กระบวนการปฏิบัติงาน 
 ผลลัพธ ์

 
 
ทีม่า : เอกสารประกอบการอบรมผูป้ระเมนิระดบัหลกัสตูรของ สกอ. 

การเขยีนจดุแขง็ จดุออ่นและขอ้เสนอแนะทีด่ ี
 ค าอธบิายจดุแขง็จดุออ่นตอ้งสอดคลอ้งกบัผลประเมนิ  

 ตัวอย่าง :  ผลประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบนั้นได้   
5 คะแนนเต็ม  สถาบันนั้นไม่นา่จะมีจุดอ่อน  แต่ควรเขียน
เป็นแนวทางเสรมิจุดแข็งมากกว่า หากต้องการแนะน าให้
สถาบนัด าเนนิการให้ดียิ่งขึน้ 

 ตัวอย่าง : ผลประเมนิคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพได้  
1 คะแนนเต็ม สถาบันนั้นไมน่า่จะมจีุดแข็ง  ควรเขียนแนว
ทางการเสริมจุดอ่อนมากกว่า 

 คะแนนทีใ่หต้อ้งไมข่ดัแยง้กบัการระบจุดุแขง็จดุออ่น 
 ตัวอย่าง : ผลประเมนิคุณภาพตามองค์ประกอบได้       

5 คะแนนเต็ม ไม่ควรมจีุดอ่อน  แต่ผู้ประเมินแนะน าว่า 
ควรมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่บุคลากร  ถ้าเป็นแบบนี้ 
สถาบนันี้ไม่ควรได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.00 น.  
ส านักงานประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 (CHE QA Online for   
3 Degrees Levels : CHE3D) ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 303 ชั้น 3 อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตบางเขน โดยมีนางสาวมาร์ฎา  ชยทัตโต 
ผู้อ านวยการบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน และทีมงาน
จ านวน 3 ท่าน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร   
มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จ านวนทั้งส้ิน 84 คน มีค่าเฉล่ียความ 
พึงพอใจเท่ากับ 4.10 คะแนน อยู่ในระดับดี 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 08.30-12.00 น. 
ส านักงานประกันคุณภาพ ได้จัดการประชุมแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา 
2557 ส าหรับคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องประชุมธีระ    
สูสูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. โดยมีผู้เข้า    
ร่วมประชุมฯ จ านวนทั้งส้ิน 38 คน และมีผู้รับฟังทาง 
Teleconference และทาง NontriLive 

       

         มีข่าวมาบอก !!!  เพื่อน QA ที่รักทุกคน ..คนคุณภาพของมก.   เรื่องแรก หลายคนคงกังวลใจเรื่องจะต้องลงข้อมูล มคอ.7 ในระบบ CHE 
QA Online  ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาช่วยพวกเราแล้วคะ  อาจารย์จะเอาข้อมูล มคอ.7 โอนเข้าในระบบ 
CHE QA Online ให้คะ (ขณะนี้ทราบว่า อ.จิตทัศน์ช่วยพวกเราจนเครื่องคอมฯ ของอ.พังไปแล้วคะ....) เรื่องท่ี สอง...ส าหรับการประเมินระดับคณะที่ใส่ข้อมูล 
SAR และต้องเก็บหลักฐานเป็นไฟล์ในระบบ CHE QA Online แต่พื้นที่ในระบบ CHE เต็ม ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ข้อมูลหลักฐานได้  เรื่องนี้มีทางออกแล้ว
คะ ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ช่วยเราแล้วคะ …โดยจะ gen account ให้แต่ละหน่วยงานให้ใช้ kucloud box คะ และแจกคู่มือการเข้า 
kucloud box คราวนี้หน่วยงานมีข้อมูลเท่าไหร่  ใส่ได้หมดคะ .....  

 
 

  
ในวาระเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2558 นี้  
ส านักงานประกันคุณภาพขอมอบบทกลอนนี้ 

แด่อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่าน ที่เกษียณอายุราชการ  
และขอให้ทุกท่านมีก าลงัใจและใช้ชีวิตหลงัการเกษียณอย่างมีความสุข 

 

                     เกษยีณกำลผำ่นพน้ อำลยั 
                 หกสบิปเีวยีนไว  เนิน่ชำ้ 
                ตรำกตร ำทุม่เทให ้ หนำ้ที ่ กอปรกจิ 
                ยกยอ่งถงึฝั่งหลำ้  เปีย่มล  ำ สขุเกษม 
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