
 

 

  

 

 จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา 
ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2559 

  

 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภา

มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร เฝ้า ฯ รับเสด็จ ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ อาคารเฉลิม 

พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

      ในวโรกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในสาขา

ที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย หรือเป็นผู้ท าคุณประโยชน์อย่างย่ิงแก่มหาวิทยาลัย ประเทศชาติ หรือนานาชาติ จ านวน 

3 ราย พระราชทานรางวัลรัตโนบล ประจ าปี 2558 แก่บุคคล หรือองค์กรผู้ประสบความส าเร็จอย่างยอดเย่ียมใน

วิชาชีพ เป็นผู้ที่อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและมหาวิทยาลัย เป็นแบบอย่างดีที่ดีแก่บุคคลทั่วไป จ านวน 4 ราย 

และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 2,259 คน 

สร้างความปลื้มปีติและซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณ แก่บัณฑิตและวงศ์ตระกูล จากนั้นบัณฑิตได้กล่าวค าปฏิญาณ

ตน ในการเป็นบัณฑิตที่ดีในสังคมและประเทศชาติ 

      โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาความส าคัญว่า “บัณฑิตเมื่อศึกษาเล่าเรียนมาจนมีความรู้     

ในระดับสูง แต่ละคนย่อมมีความเชื่อม่ันอยู่ว่าจะสามารถประกอบกิจการงานให้บรรลุผลส าเร็จได้แต่แท้จริง การมี

ความรู้สูงก็ไม่ได้เป็นหลักประกันความส าเร็จของงานเสมอไป เพราะหากน าความรู้ไปปรับใช้ไม่เป็นแล้ว ก็คงยากที่จะ

ท างานให้ส าเร็จผล ในการน าความรู้ไปปรับใช้ให้ได้จริงนั้น  บัณฑิตจะต้องศึกษางานที่ท าให้เข้าใจถ่องแท้ก่อน ว่างาน

นั้นมีลักษณะอย่างไร เป้าหมายของงานคืออะไร ขอบเขตและวิธีการปฏิบัติเป็นอย่างไร เพื่อให้ทราบว่าคว รจะใช้

ความรู้ใดบ้างในการปฏิบัติแล้วน าความรู้ดังกล่าวมาใช้ประกอบส่งเสริมกันให้พอเหมาะพอดีแก่งาน การจะท าให้ได้

ดังนี้ แต่ละคนต้องมีใจที่เปิดกว้าง พร้อมที่จะเรียนรู้ท าความเข้าใจงาน และประสานเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน 

โดยไม่คับแคบยึดติดอยู่กับแนวคิดหรือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง จนลดทอนความสามารถในการน าความรู้ไปปรับใช้ให้

เหมาะสม บัณฑิตทั้งหลายต่างก็มีความรู้พร้อมอยู่แล้ว จึงควรที่จะฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็น ผู้มีจิตใจเปิดกว้างจะได้

สามารถน าความรู้ที่มีอยู่ไปปรับใช้ในการปฏิบัติกิจการงาน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ตน แก่งาน และแก่

ส่วนรวมได้แท้จริง" 
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จดหมายข่าวประกนัคณุภาพ
การศึกษา 

ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2559 

      ภาพกิจกรรมการประกันคุณภาพฯ 

ส า นั ก ง านประกั น คุณภาพกา รศึ กษ าและ

สารสนเทศ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ

ประกั น คุณภาพกา รศึ กษาภาย ใน ระดั บหลั ก สู ต ร 

(บัณฑิตศึกษา)  ระหว่างวันที่  7 -8 มีนาคม 2559 ณ          

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาคารเทพรัตน

สิริปภา (โรงแรมยูเพลส) โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรมใน         

ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย/คณะ ประธาน

หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 

เป็นวิทยากรหลักในการอบรมฯ คร้ังนี้ 

 

ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 2/2559 

 

เหตุผลและความจ าเป็นของการประกนั

คุณภาพการศกึษา ระดบัอุดมศกึษา 

ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติ            
มี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การด า เนินการตามภารกิจทั้ ง  4  ประการดั งกล่ า ว                   
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลาย
ประการที่ ท า ใ ห้ กา รประกั นคุณภาพการศึ กษา ใน
ระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัย
ดังกล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต
ภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา 
ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดนและการ
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เคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของ
บัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกัน
ของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้าง
ความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิต
บัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มาก
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรม
และบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่
ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ 
(public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชน
ทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มีความโปร่งใส 
(transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ 
(accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้สถานศึกษา
ทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มี
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้
มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพื่อ
เป็ นกล ไกก า กั บ มาตรฐานระดั บ กระทรว ง  ระดั บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุก
หน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

8 )  ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ไ ด้ มี ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อ
วันที่  16 กรกฎาคม 2552 เพื่ อให้การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชา 

9 )  ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ไ ด้ มี ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภท
หรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัย
ชุมชน , กลุ่ม ข สถาบันที่ เน้นระดับปริญญาตรี , กลุ่ม ค 
สถาบันเฉพาะทาง และ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูง
และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ  
ปริญญาเอก 

เกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายนอก สมศ. 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า สมศ. จัดตั้ง

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การ

มหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพ

ภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มี

การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่ง

หมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ 

สมศ. ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 

๒๕๔๔-๒๕๔๘) โดยไม่มีการตัดสินผลการประเมิน แต่เป็น

การประ เมิน เพื่ อยื นยั นสภาพจริ งของสถานศึกษา 

ขณะเดียวกันถือเป็นการสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษา 
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เพื่อให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามหลักการประกันคุณภาพ

การศึกษา ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

(พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) เป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์

ของ สมศ. ที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาของการจัดตั้ง สมศ. 

โดยน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกมาใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ที่

เกิดขึ้นเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา และการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) เป็นการ

ประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดย

พิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบมากกว่า

กระบวนการ โดยค านึ งถึ งความแตกต่างของแต่ละ

สถานศึกษาซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกและการ

ประเมินซ้ าส าหรับสถานศึกษาในรอบสามนี้ จะต้อง

ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เท่านั้น 

เกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 

ก.พ.ร. 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา เป็นการปฏิบัติ

ราชการตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ที่บัญญัติให้ส่วน

ราชการต้องบริหารราชการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ 

คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลด

ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น กระจายภารกิจ

และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น กระจายอ านาจตัดสินใจ 

อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรา 3/1 

ดังกล่าว จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิ ธี บริหารกิจการบ้ าน เมืองที่ ดี  พ .ศ .  2546 ก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้หน่วยงาน

ภาครัฐยึดถือและน าไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการประเมินผล

การปฏิบัติราชการตามมาตรา 9(3) ก าหนดให้ส่วนราชการ

ต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการ

ก าหนดขึ้นซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 

ก าหนด 

เกณฑค์ุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินงาน

ที่เป็นเลศิ EdPEx 

 เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 

ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “การยกระดับ

คุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี

คุณภาพสามารถปรับตัว ส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต 

พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม 

เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน 

โลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย 

โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน 

และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ 

ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความมุ่งมั่นที่จะ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยให้ทัดเทียม

และเป็นที่ยอมรับในสากล จึงได้น าเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ

ที่ได้รับการยอมรับในสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

ในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ นั่นคือ Education 
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Criteria for Performance Excellence ซึ่ ง เป็น เกณฑ์ที่

สามารถน ามาเป็นกรอบการด าเนินงานบริหารจัดการ

การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่

ความเป็นเลิศได้อย่างก้าวกระโดดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว 

เกณฑ์  Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) 

2558-2561 ฉบับนี้เป็น เกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาโดยคณะอนุกรรมการท างานขับเคลื่อน

กระบวนการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

แปลงมาจากเกณฑ์ Baldrige Criteria for Performance 

Excellence 2013-2014 แ ล ะ Baldrige Excellence 

Framework 2015-2016 ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  เ พื่ อ ใ ห้

เ ห ม า ะ ส ม กั บ บ ริ บ ท ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ไ ท ย  แ ล ะ

สถาบันการศึกษาสามารถใช้เป็นกรอบในการพัฒนาเพื่อก้าว

สู่ความเป็นสถาบันชั้นเลิศในระดับนานาชาติ ดังนั้นเกณฑ์

ฉบับนี้จะใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2561 เพื่อให้สถาบันใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง สถาบันการศึกษา คือ 

หน่วยงานที่ใช้เกณฑ์นี้อาจหมายรวมถึงมหาวิทยาลัยวิทยา

เขต คณะวิชา ส่วนงานและหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะวิชา 

สามารถใช้กรอบค าถามในเกณฑ์นี้เพื่อประเมินตนเอง และ 

ค้นหาโอกาสในการพัฒนาวางแผนเพื่อการปรับปรุงระบบ

การด าเนินงานและท าให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่

สถาบันต้องการ โดยไม่ขึ้นกับขนาด ลักษณะของสถาบัน 

ระดับพัฒนา หรือคะแนนจากการประกันคุณภาพทั้งภายใน

และภายนอก และเมื่อสถาบันพัฒนาจนมีความพร้อมตาม

เกณฑ์ของ สกอ. ก็ สามารถขอให้ทีมผู้ทรงคุณวุฒิของ สกอ. 

เข้าตรวจประเมินเพื่อยืนยันระดับการพัฒนาขององค์กรและ

ให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

สถาบันต่อไป 

เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาต ิเพื่อองคก์รที่

เป็นเลศิ TQA 

องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกประเภท ทุกขนาด 
ที่น าเกณฑ์เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศซึ่งเป็นกรอบการ
ประเมินคุณภาพระดับมาตรฐานโลกไปเปรียบเทียบกับ
ระบบการบริหารจัดการของตนจะได้รับประโยชน์ในทุก
ขั้นตอน เริ่มจากการประเมินตนเอง ผู้บริหารจะทราบถึง
สภาพที่แท้จริงว่าระบบการบริหารจัดการของตนยังขาดตก
บกพร่องในเรื่องใด จึงสามารถก าหนดวิธีการและเป้าหมาย
ที่ชัดเจนในการจัดท าแผนปฏิบัติการ และเมื่อองค์กรปฏิบัติ
ตามแผนจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้มีความพร้อม และ
ตัดสินใจสมัครรับรางวัล องค์กรจะได้รับการตรวจประเมิน
ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หลากหลายสาขาอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจ
ประเมินโดยเฉพาะ และไม่ว่าองค์กรจะผ่านเกณฑ์รับรางวัล
หรือไม่ก็ตาม องค์กรจะได้รับรายงานป้อนกลับซึ่งระบุจุด
แข็งและจุดที่ควรปรับปรุง ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อการน าไป
วางแผนปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากข้ึนต่อไป 

องค์กรที่ได้รับรางวัลจะเป็นที่ยอมรับจากองค์กร
ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิ์ใช้ตรา
สัญลักษณ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งสื่อถึงความเป็นเลิศใน
ระบบการบริหารจัดการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์องคก์ร 
รวมทั้ งมี โอกาสส่ ง เสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการน าเสนอวิธี
ปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จและเปิดโอกาสให้มีการเข้าเยี่ยม
ชมสถานประกอบการเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรอ่ืนๆ 
น าไปประยุกต์ เพื่อให้ประสบผลส าเร็จเช่นเดียวกัน 
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อุทยานวทิยฯ ม.อุบลฯ (UBU S.Park)

เดนิหน้าส่งเสรมิเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม SMEs ไทย 

นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โดยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ (UBU S.Park) ได้รับ

เกียรติให้ร่วมคณะกับ ท่านรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จา

ตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดร.พิเชษฐ์ ดุ

รงคเวโรจน์  ท่านสาลินี วังตาล ผู้อ านวยการ ส านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ประธาน

กรรมการ เอสเอ็มอีแบงก์  ในการเดินทางเยี่ยมชมหน่วยงาน

พัฒนา sme และ incubator ต่างๆ และท า business 

matching กับนักธุรกิจประเทศเกาหลีใต้  ระหว่างวันที่ 22-

24 มีนาคม 2559  ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่น

วงศ์พิทักษ์  ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เข้าร่วมในครั้งนี้ คาดว่าการเดินทางเพื่อเยี่ยม

ชมงานในครั้งนี้  จะท าให้เกิดผลอันดีของธุรกิจทั้งสอง

ประเทศในอนาคต 

       นางสาลินี วังตาล  ผู้อ านวยการ ส านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า สสว.

เตรียมเดินหน้าส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม SMEs ไทย 

ซึ่ ง เ ป็ น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ  The Small and Medium 

Business Administration (SMBA) องค์กรกลางภาครัฐ

ด้าน SME ของเกาหลี   ทั้ งนี้  SMBA ได้ เสนอให้ความ

ช่วยเหลือแก่  สสว. และ SMEs ไทยในหลายประเด็น 

โดยเฉพาะด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเกาหลีมีความโดด

เด่นในด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับธุรกิจ เช่น ICT 

วิศวกรรม เคมีภัณฑ์ (เครื่องส าอาง) ฯลฯ โดยเกาหลีจะเปิด

โอกาสให้ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ในกลุ่ม Startup ร่วม

ศึกษาองค์ความรู้ในศูนย์บ่มเพาะ ( Innovation Center) 

ภายใต้ SMBA ที่กรุงโซล เป็นเวลา 1 ปี และอีกโครงการ

หนึ่ง SMBA จะช่วยประสานหน่วยงาน InnoBiz ซึ่งเป็น

สมาพันธ์ SME เอกชนด้านเทคโนโลยี เพื่อคัดเลือกนักธุรกิจ

เกาหลีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องดังกล่าวมาร่วม

พัฒนา SME ไทย เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายส าคัญสุดท้ายคือให้ 

SME ทั้งสองฝ่ายสามารถท าธุรกิจในรูปแบบการร่วมลงทุน

พร้อมเดินหน้าประสานความร่วมมือกับ SMBA องค์กรกลาง

ภาครัฐด้าน SME ของเกาหลี เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ

ไทยด้วยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน

การเพิ่มมูลค่าธุรกิจ พร้อมเตรียมจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ

ระหว่าง SMEทั้งสองชาติ 

 

สุดท้ายนี้ ส านักงานประกันคุณภาพฯ ขอแสดงความยนิดี

กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกท่าน และในฉบบั

ต่อไปเราจะน าเสนอภาพกิจกรรมการประกันคุณภาพฯ 

โปรดรอติดตามด้วยนะคะ 


