
 

  
 

จดหมายข่าวงานประกันคุณภาพการศกึษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  

 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 2559  

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2559 โดยได้รับเกียรติ
จาก รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในการ 
น าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษา ประกอบพิธีท าบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 
ท าบุญปล่อยปลา ณ สระน้ าหนอง อีเจม พร้อมน าบุคลากร นักศึกษาสรงน้ าพระ รดน้ าด าหัวขอพรจาก
ผู้สูงอายุ เพ่ือความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยในอดีตด้วย  ซึ่งมีบุคลากร 
นักศึกษา และผู้แทนชุมชนเข้าร่วมงานจ านวนมาก ณ บริเวณโครงการอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและ
ลุ่มน้ าโขง หรือ เฮือนก านัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559  
           ซึ่งงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจ าทุกปี 
เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม สร้างความรักความสามัคคีในองค์กร สอดคล้องกับ พันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในงานจัดให้มี พิธีท าบุญเลี้ยงพระ การสรงน้ าพระ 
การรดน้ าด าหัวขอพรจากผู้สูงอายุการ ประกวดก่อเจดีย์ทราย การละเล่นกีฬาพ้ืนบ้าน การแสดงบนเวที 
การประกวดนางมณฑาเทวี และสนุกสนานกับการน้ าเล่นสงกรานต์บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น 
และประทับใจ 

 

 

 

 



 จดหมายขา่วงานประกนัคณุภาพการศึกษา 

 หนา้ 1 

จดหมายข่าวงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 
25 เมษายน 2559 เพื่อรายงานผลการส ารวจความ
คิดเห็นต่อ “ระบบและรูปแบบ” การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อรวบรวมประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, การ
เตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน, การประสานงานของส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เพื่อน าไปพัฒนา
แก้ไขและปรับปรุงงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในภาพรวมระดับความ
คิดเห็นต่อระบบและรูปแบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร อยู่ใน “ระดับมาก” 
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.59  

 

 

 

ความคืบหน้าการจัดท าแผนปรับปรุงและ
พัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันปี
การศึกษา 2557  

 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ ได้ด าเนินงานตามมติของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ ระดับมหาวิทยาลัย โดยติดตาม
รวบรวมการจัดท าแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
สถาบัน ดังนี้ 

1) ผลการติดตามการด าเนินงานการจัดท า
แผนปรับปรุงฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรายงาน
ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับ
สถาบัน จ านวน 7 หน่วยงาน และมี 5 หน่วยงาน ที่มี
ผลการด าเนินการ ได้แก่ ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา กองแผนงาน 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และส านักงาน
ประกันคุณภาพ และ 2 หน่วยงานที่อยู่ระหว่างการ
ติดตามผลการด าเนินงาน คือ กองการเจ้าหน้าที่ และ
ส านักงานการจัดการความรู้ 

2) แ ผ น ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า ต า ม
ข้อเสนอแนะ ระดับสถาบัน ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ พบว่า การจัดแผนปรับปรุง
และพัฒนาตามข้อเสนอแนะ ระดับสถาบันยังมี
ประเด็นที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่จะน าไปใช้ในการ
ด า เนิ น ง าน ในบา งประ เด็ น  เ ช่ น  การติ ดตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ, การรายงานไม่
ครบถ้วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, กิจกรรมแนวทาง
บางกิจกรรมเป็นภาพใหญ่ ไม่เห็นกิจกรรมย่อยที่จะ
แก้ปัญหาตามข้อเสนอแนะ และงบประมาณ บางแผน
ไม่มีการก าหนดรายละเอียดแผนปรับปรุงและพัฒนา
ตามข้อเสนอแนะ 
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การประชุมหารือแนวทางการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ ได้จัดประชุมหารือแนวทางการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน กับหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2559 นี้  มีหน่วยงานเข้าร่วม 2 
หน่วยงาน คือ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ยู
เพลส) โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน รูปแบบ
ต่างๆ ให้กับหน่วยงานดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ในปีงบประมาณ 
2559 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2557 

 

 

 

ข่าวการศึกษา 

ยกระดับภาษาอังกฤษเริ่ม ปี 2559 สกอ.ชี้
ทุกมหาวิทยาลัยต้องปรับตัว 

ส ก อ . ป ร ะ ก า ศ ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น
ภาษาอังกฤษในระบบอุดมศึกษา เริ่มปีการศึกษา 
2559 ชี้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องดี มีความส าคัญ ทุก
มหา วิ ท ย า ลั ย ต้ อ งป รั บ ตั ว  ย ก ระดั บ คุณภา พ
ภาษาอังกฤษบัณฑิต แจงไม่ได้วัดผลสอบได้หรือสอบ
ตก บันทึกในใบทรานสคริปต์ 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 รศ.นพ.สรนิต 
ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กล่าวว่า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ได้ประกาศคณะกรรมการกากรอุดมศึกษา 
(กกอ . )  เ รื่ อ งน โยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงนามโดน รศ.
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธาน กกอ. และ
ประกาศตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2559 สาระส าคัญ
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้และก้าวทันโลก เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  

ผลการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ 3-2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ออก
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบาย
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ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา 1. ให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนด
นโยบายและเป้ าหมายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาในทุกหลักสูตรและ
ทุกระดับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ 
วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่
ใ ช้ ง า น ไ ด้  (Working Knowledge) 2. ใ ห้
สถาบันอุดมศึกษาจัดท าแผนเพื่อด าเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายและเป้าหมายโดยมีตัวชี้วัดและมีการ
ประเมินผลที่ชัดเจน 3. ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
ปรับปรุ งการจัดการ เรี ยนการสอนในรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
4. ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการจัดกิจกรรมนอก
หลักสูตร กระบวนการ สื่อ และ/หรือสิ่งแวดล้อมที่จะ
เปิดโอกาสและเสริมแรงจูงใจให้นิสิตนักศึกษาสามารถ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง 5. ให้
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให้นิสิตนักศึกษาทุกคน
ทดสอบความรู้ ภาษา อังกฤษตามแบบทดสอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น หรือที่
เห็นสมควรจะน ามาใช้วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
(English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ 
Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอ่ืน เพื่อใ ห้
ทราบระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน 
และสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาน าผลการทดสอบ
ความรู้ทางภาษา อังกฤษบันทึกในใบรับรองผล
การศึกษาหรือจัดท าเป็นประกาศนียบัตร โดยเริ่ม
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 
12 เมษายน 2559 

ทั้งนี้ ให้เริ่มปีการศึกษา 2559 ส าหรับนิสิต
นักศึกษาปี 1 ส่วนนิสิตนักศึกษาปีอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะพิจารณา ทั้งนี้ เชื่อว่าเป็น
เรื่องที่ทุกคนเห็นความส าคัญและความจ าเป็น ซึ่ง
ขณะนี้ทุ กฝ่ ายเร่ งปรับตัว  พัฒนาภาษา อังกฤษ
โดย เฉพาะมหาวิ ทยาลั ยต้ องปรับตั ว โ ดย เน้ น
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพื่อให้บัณฑิตไทยมีทักษะด้าน

นี้ โดยบันทึกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษใน
ใบทรานสคริปต์ หรือใบรับรองผลการศึกษา 

ต้นทุนเรียนอุดมศึกษา 6% ของรายได้
ครัวเรือนกู้ เงินจ่ายพิเศษ-ค่าเทอม 

 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ส านักงาน
ส่งเสริมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัด
งานแถลงข่าวเปิดผลส ารวจ “ต้นทุนชีวิตเยาวชนต่อ
การสอบเข้าอุดมศึกษาไทย” โดยมี ศ.ดร.สมพงษ์             
จิตระดับ คณะกรรมการ สสค. กล่าวว่า สสค.ส ารวจ
ความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง ต่อการเตรียม
ความพร้อมเพื่อศึกษาต่ออุดมศึกษา จากกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1,564 คน 
และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมปลาย จ านวน 511 
คน ในเขต อ าเภอเมืองและนอกเขต อ าเภอเมือง พื้นที่ 
กทม. และ 4 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ 
กาญจนบุรี นครราชสีมา และสงขลา ระหว่างเดือน
มีนาคม-เมษายน 

 โดยพบว่า 60% ที่เรียนพิเศษ นักเรียนชั้น
มัธยมปลายในกลุ่มรายได้ปานกลางและค่อนข้างมี
ฐานะมากกว่าคร่ึงที่เรียนพิเศษ โดย 5 สาเหตุหลัก คือ 
36% อยากได้เทคนิคการท าข้อสอบ 36% อยากได้
เกรดดีๆ เพื่อเรียนต่อ 33% เรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจ 
29% ต้องเตรียมตัวสอบหลายอย่างเพื่อสอบเรียนต่อ
และ 16% บางวิชาที่โรงเรียนไม่ได้สอนแต่ต้องใช้ใน
การสอบเพื่อเรียนต่อ ซึ่ง 76% เรียนคณิตศาสตร์ 
54% ภาษาอังกฤษ 37% ฟิสิกส์ 32% เคมี และ 
15% ชีววิทยา 

 “เด็ก 1 คน จะมีรายจ่ายตลอดการเรียนชั้น
มัธยมปลาย (ม.4-ม.6) เฉลี่ยคนละ 61,199 บาท คิด
เป็น 6% ของรายได้ในครัวเรือน ผู้ปกครองมีความ
พร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อให้บุตรหลานได้เรียนต่อ
อุดมศึกษาแม้ต้องไปกู้เงินโดยสัดส่วนการกู้ยืมเงินเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา 50% ในครัวเรือนฐานะยากจน 
27% ฐานะปานกลางและ 19% ค่อนข้างมีฐานะ” 
ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าว 

 โดยค่าใช้จ่ายต่อเดือนของกลุ่มนักเรียนที่มี
ฐานะยากจนอยู่ที่ 2,359 คิดเป็น 26% ของรายได้
ครัวเรือนฐานะปานกลาง 2,699 บาทต่อเดือน คิด
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เป็น 11% ของรายได้ครัวเรือน และค่อนข้างมีฐานะ 
2,886 บาท คิดเป็น 5% ของรายได้ในครัวเรือน ซึ่ง
ความแตกต่างทางภาระของครัวเรือน เป็นภาระ
รายจ่ายที่ต่างกันถึง 5 เท่า 

 “นัก เรียนมั ธยมปลายและผู้ ปกครองมี
ข้อเสนอแนะขอให้เนื้อหาหลักสูตรที่เรียนและหนังสือ
เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย ปรับหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
เท่ากันทั้งหมด ปรับปรุงคุณภาพครูในโรงเรียน จะ
น าเสนอผลส ารวจวิจัยต่อ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
รมว.ศึกษาธิการเร็วๆนี้” ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าว 
 

เกร็ดน่ารู้ เกี่ยวกับวันสงกรานต์  

ในช่วงเดือนเมษายน เชน่นี้ ใครหลายๆ คน
คงก าลังคิดถึงวนัหยุดยาวประจ าปีที่ยิง่ใหญ่ที่สุด นัน้ก็
คือ วันสงกรานต์ อยา่งแนน่อน ซึ่งเป็นวันที่ถือได้ว่า
เป็นวันแห่งความสุขเลยก็ว่าได้ เพราะนอกจากเราจะ
ได้สาดน้ าเล่นกันคลายร้อน แถมยังได้หยุดยาวต่อเนื่อง 
3-5 วันกันเลยทีเดียว ซึ่งคนส่วนใหญ่ใน เทศกาล
สงกรานต์เชน่นี้ ก็จะร่วมกันท าบุญร่วมกันใน
ครอบครัว ไหว้ผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับ
ชีวิต และเลน่น้ ากันในสถานที่ตา่งๆ 

ซึ่งวันสงกรานต์ 2559 ในปนีี้ตรงกับวันวัน
พุธที่ 13 เมษายน 2559 จันทรคติ จะตรงกับ วันพุธ 
ขึ้น 7 ค่ า เดือนห้า (5) ปีวอก 

ในวันสงกรานต์ของประเทศไทยในแต่ละภาค
จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

     สงกรานต์ภาคกลาง 

 13 เมษายน จะเรียกว่า “วันมหาสงกรานต”์ 
และถือเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาตอีิกด้วย 

 14 เมษายน จะเรียกว่า “วันเนา” และถือ
เป็นวันครอบครัว 

 15 เมษายน จะเรียกว่า “วันเถลิงศก” ถือ
ว่าเป็นวนัเร่ิมจุลศักราชใหม่ 

 

 

   สงกรานต์ภาคเหนือ 

 13 เมษายน จะเรียกว่า “วันสงขารล่อง” 
ความหมายว่า อายุสิ้นปีหมดไปอีกปี 

 14 เมษายน จะเรียกว่า “วันเนา่” วันที่ห้าม
พูดค าหยาบคาย 

 15 เมษายน จะเรียกว่า “วันพญาวัน” ถือ
ว่าเป็นวนัเร่ิมจุลศักราชใหม่ 

    สงกรานต์ภาคใต ้

 13 เมษายน จะเรียกว่า “เจ้าเมืองเก่า” เชื่อ
กันว่าวันที่เทวดารักษาบา้นเมืองจะกลับบนสวรรค์ 

 14 เมษายน จะเรียกว่า “วันว่าง” วันที่
ปราศจากเทวดารักษาเมือง 

 15 เมษายน จะเรียกว่า “วันรับเจ้าเมือง
ใหม่” วันรับเทวดาองค์ใหม่เพื่อดูแลบ้านเมืองแทนองค์
เดิมท าบุญตักบาตร วันมหาสงกรานต์ ประชาชนจะลุก
ขึ้นมาตอนเชา้เพื่อที่จะจัดเตรียมอาหาร ไปตักบาตร
ถวายพระ พอจัดเตรียมอาหารเสร็จก็จะ บรรจงลง
ภาชนะมีถ้วยโถโอชามที่สวยงาม แล้วเอาวางเรียงลง
ในถาด เพื่อน าไปท าบุญตักบาตรและเลี้ยงพระประจ า
หมู่บ้านของตน  เร่ืองการแต่งตวั จะแต่งตัวด้วยเสื้อผา้
ที่สะอาดสวยงามมิดชิดเหมาะแก่การไปวัดของ
ชาวบ้าน  

กิจกรรมในวันสงกรานต์  

ก่อพระเจดีย์ทราย ในสมัยก่อนทีเรื่องเล่า
ขานกันว่าทุกคนเมื่อเข้าวัดมาแล้วเวลาเดินออกจากวัด
จะ มีเม็ดทรายติดเท้าออกไปด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อเป็น
การเติมเต็มจึงมีการขนทราย เข้าวัดหรือการก่อพระ
เจดีย์ทรายนั้นเองแต่ถึงอย่างไรแล้วการก่อพระเจดีย์ 
ทรายก็เป็นเพียงกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ให้ชาวบ้านมีส่วน
ร่วมกันท าเพราะตอน เย็นๆชาวบ้านก็จะพากันไปที่ท่า
น้ าแล้วขนทรายกันมาคนละถังเพื่อน าทรายมาก่อ เป็น
พระเจดีย์นั่นถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จะให้
ชาวบ้านมีความสามัคคี กรมเกลียวเพราะเมื่อขนทราย
เข้าวัดแล้วทรายก็จะล้นวัดพระสงฆ์ก็จะน าทรายที่ 
ชาวบ้านขนมาน าไปคืนสู่แม่น้ าดังเดิมเพราะไม่รู้จะเก็บ
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ไว้ท าอะไรเพราะฉะนั้น แล้วเวลาขนทรายเข้าวัดควร
จะขนเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นพอเพราะจะสร้างความ 
ล าบากให้พระเณรในภายหลัง 

สรงน ้ า  รดน ้ า  และเล่ นน ้ า  การสรงน้ า
พระพุทธรูป มีดอกไม้ ธูปเทียน ไปบูชา แล้วเอาน้ าอบ
ไปประพรมที่องค์พระ ท าเป็นสังเขปพอเป็นพิธีว่าได้
แสดงความเคารพบูชาและสรงน้ าท่านในวันขึ้นปี ใหม่
แล้ว เมื่ออัญเชิญพระพุทธรูปมา ก็มีการแห่แหนกัน
อย่างสนุกสนาน สรงน้ าพระพุทธรูปแล้วก็มีการสรงน้ า
พระสงฆ์ โดยมากมักเป็นสมภารเจ้าวัดเป็นการสรงน้ า
จริงๆ สรงเสร็จครองไตรจีวรใหม่ที่อุบาสกอุบาสิกาน า 
มาถวาย ท่านก็ขึ้นธรรมาสน์เทศน์อ านวยพรปีใหม่
ให้แก่ผู้ที่ไปสรงน้ า นอกจากนี้ยังมีการ รดน้ าญาติ
ผู้ใหญ่ หรือผู้ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ เพื่อขอศีลขอพร
ตามประเพณี 

ในฉบับต่อไปเราจะน าเสนอภาพกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ โปรดรอติดตามด้วยนะคะ 
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