
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             พบกับจดหมายข่าวส าหรับเดือนนี้ ส านักงานประกันคุณภาพมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจมาน าเสนออีกเช่นเคย ส าหรับจดหมายข่าวฉบับนี้
มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ เดินหน้าประกันคุณภาพการศึกษา ค่านิยมหลักและแนวคิด เรื่อง การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การพัฒนาและทบทวนวิธกีารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร และระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 
2560 ตลอดจนภาพกิจกรรมต่างๆ ค่ะ 
 

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาและประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับใหม่ ที่ประชุมได้หารือใน 2 เร่ืองหลัก เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว คือ การจัดท ามาตรฐานของสถานศึกษา แยกตามระดับและประเภทการศึกษา และการจัดท าแนวทาง
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงใหม่ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษารูปแบบเฉพาะกิจใน
ครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ระยะที่ 2 การประเมินในปีงบประมาณ 2562 และระยะที่ 3 ในปีงบประมาณ 
2563 

การประชุมครั้งนี้เน้นการหาแนวทางด าเนินการระยะที่หนึ่ง โดยก าหนดว่าต้องด าเนินการ 

ให้ครบวงจรทั้งระบบ ตั้งแต่การก าหนดมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เพื่อเป็น 

กรอบให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานของตนเอง พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่ 
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จากนั้นจึงท าการ 

ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง 
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดจะส่งรายงานดังกล่าวพร้อมประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ 

แก่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

"หลักส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาแบบใหม่ คือ การประเมินประกันเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนดเอง มุ่งให้สถานศึกษาพัฒนางาน 

โดยไม่เพิ่มภาระในการเตรยีมเอกสารหรือข้อมูลเพื่อการประเมิน ท่ีส าคัญคือต้องการให้ได้ผล 
การประเมินท่ีถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริงเน้นข้อมูลเชิงคุณภาพมากกว่าข้อมูลเชิงปริมาณ" 

ทีม่า : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=51057&Key=hotnews 



 

  

 

สร้างแรงบันดาลใจ 

กระตุ้น และส่งเสริมให้

บุคลากรทุกคนมีส่วน

ร่วมในการท าให้

องค์กรประสบ

ความส าเร็จ 

ก ากับใหม้ีการสร้างกลยุทธ์  

ระบบ และวธิีการต่างๆ เพื่อสร้าง : 

 ความรู้และขีดความสามารถ 

 กระตุ้นให้เกิดการสร้าง

นวัตกรรม 

 จัดการความเสี่ยง 

 มีภาระความรบัผิดชอบ 

 

ปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ดี 

โดยการประพฤติอย่าง 

มีจริยธรรม ค่านิยม และ

ความคาดหวังขององค์กร

ไปพร้อมๆ กับการสร้าง

ภาวะผู้น า ความมุ่งมัน่ และ

ความคิดริเริม่ใหเ้กิดขึน้ 

ทั่วทั้งองค์กร 

มีส่วนร่วมด้วยตนเอง  

ในเรื่องการวางแผน การสร้าง

สภาพแวดล้อมเพื่อนวัตกรรม 

การสื่อสาร การสอนงานและ

สร้างแรงจูงใจ การพัฒนาผู้น า

ในอนาคต การทบทวนผลการ

ด าเนินงาน การยกย่องชมเชย 

แสดงให้เห็นถึงความ

จริงใจและการยอมรบั

ความผิดพลาด รวมทั้ง

โอกาสในการปรับปรุง

พัฒนาตนเอง 

ขอเชิญเข้าร่วม 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

08.30 – 08.45 น. ทดสอบก่อนการอบรม (Pre Test) 15 นาที 13.00 – 14.30 น. แบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายผลการประเมิน องค์ประกอบ

ที่ 4-5 พร้อมน าเสนอ 

08.45 – 10.00 น.  บรรยาย หัวข้อ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน พ.ศ. 2557 

 บรรยาย หัวข้อ แนวคิดการประเมินแบบพิชญพิจารณ์ 

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง 14.45 – 15.15 น. บรรยาย หัวข้อ การให้ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 

10.15 – 11.00 น. แบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 1 

พร้อมน าเสนอ 

15.15– 16.30 น. แบ่งกลุ่มอภิปรายจุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนา 

ในภาพรวมของหน่วยงานกรณีศึกษา 

11.00 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายผลการประเมิน องค์ประกอบ    

ที่ 2-3  พร้อมน าเสนอ 

16.30 – 17.00 น. ทดสอบหลังการอบรม (Post Test) 15 นาท ี

วิทยากรให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

 

 

เม่ือผ่านเกณฑ์นี้แล้วท่านจะต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชาหรือวิทยาเขต อย่างน้อย 2 ครั้ง จึงจะได้รับการขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชาและสถาบัน มาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไป 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ 

ขอเชิญเข้าร่วม 
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เม่ือผ่านเกณฑ์นี้แล้วท่านจะต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชาหรือวิทยาเขต อย่างน้อย 2 ครั้ง จึงจะได้รับการขึ้นทะเบียน 
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ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ส านกังานประกนัคณุภาพ ขอเชญิผู้ทีไ่ด้รบัการทาบทามจากคณะ และหลกัสตูรใหเ้ป็นกรรมการประเมินฯ และเป็น ผู้ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินฯ ของ สกอ. หรือ มก. แล้ว โดยสามารถเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ดังกล่าวได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้   

ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 
อาคารบุญอินทรัมพรรย์ 

คณะประมง 

ผู้ประเมินท่ีได้รับการทาบทาม 
จากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินฯ 
และผู้ประเมินท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รุน่ที่ 1 : วนัที่ 3 พฤษภาคม 2561 

รุน่ที่ 2 : วนัที่ 4 พฤษภาคม 2561 

รุน่ : ว/ ด/ ป กลุม่เปา้หมาย สถานที ่

ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 
อาคารบุญอินทรัมพรรย์ 

คณะประมง 

ผู้ได้รับการทาบทามจากหลักสูตร 
ให้เป็นกรรมการประเมินฯ ระดับ
หลักสูตรและเป็นผู้ได้รับการ 

ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประเมินฯ ระดับ
หลักสูตรของ สกอ. หรือ มก. แล้ว 

ผู้บริหารระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา  
หรือเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

รุน่ ; ว/ ด/ ป กลุม่เปา้หมาย สถานที ่

รุน่ที่ 2 : วนัที่ 9 พฤษภาคม 2561 
รุน่ที่ 1 : วนัที่ 8 พฤษภาคม 2561 

รุน่ที่ 3 : วันที ่10 พฤษภาคม 2561 

รุน่ที่ 6 : วนัที ่12-13 มถินุายน 2561 

รุน่ที่ 4 : วนัที่ 11 พฤษภาคม 2561 

รุน่ที่ 5 : วันที ่4-5 มถินุายน 2561 

ว/ด/ป หมวด วิทยากร 

วันท่ี 8 - 9 
พฤษภาคม 2561 

หมวด 2 กลยุทธ์ • อาจารย์ธีรเสฏฐ์  ศิรธนานนท์ 
ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนและวิเคราะห์องค์กร 

• อาจารย์สายพิรุณ  เพิ่มพูล 
ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์กรและการจัดการความรู้องค์กร 

วันท่ี 14 – 15  
มิถุนายน 2561 

หมวด 1 การน าองค์การ • ผศ.ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ์   
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

วันท่ี 26 – 27  
มิถุนายน 2561 

หมวด 5 บุคลากร • รศ.ดร.จิรประภา  อัครบวร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ    
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วันท่ี 3 – 4  
กรกฎาคม 2561 

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ • รศ.ดร.อนันต์  มุ่งวัฒนา 
อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันท่ี 10 – 11  
กรกฎาคม 2561 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ 

• รศ.รัชต์วรรณ  กาญจนปัญญาคม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 



 

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ส านักงานประกันคุณภาพเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช
สมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00-12.00 น. และวันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.30-16.30 น.    
รักษาการแทนอธิการบดี  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ผู้บริหารส านักงานประกันคุณภาพ ได้ต้อนรับผู้แทนจากบริษัท 

Quacquarelli Symonds ผู้จัดท า QS World University Rankings และผู้แทนจาก Time Higher Education ผู้จัดท า THE World 

University Rankings เพ่ือเข้ารับฟังการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ และ  

ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.  

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  บุคลากรส านักงานประกันคุณภาพ น าโดย ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบ ารุง รักษาการแทนผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ ได้เข้ารดน้ าขอพรจากรักษาการแทนอธิการบดี  

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือความเป็นสิริมงคลและให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 


