
 
   

  

ภาพกิจกรรมประกันคุณภาพฯ 

 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศได้ประชุมชี้แจง    
แนวทำงกำรด ำเนินงำน IQA ผ่ำนระบบ CHE QA 3D ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 29 

มิถุนำยน พ.ศ.2559 โดยมีนำยรัฐพล แม่นธนู เป็นวิทยำกรในครั้งนี ้

 

 

 

     การบริหารจัดการและ

การด าเนินกิจกรรมตาม

ภารกจิปกติของสถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ

ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง        

สร้างความมั่นใจให้

ผู้รับบริการทางการศกึษา     

ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ 

ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ

ผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ 

สถานประกอบการ ประชาชน

และสังคมโดยรวม 
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ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำฯ ได้ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำส่วนงำนมหำวิทยำลัย 
คณบดีคณะนิติศำสตร์ ระหว่ำงวันที่ 6 - 7 กรกฎำคม พ.ศ.2559 ซึ่งในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในครั้งนี้ ได้ให้
เกียรติร่วมรับฟังจำกรองศำสตรำจำรย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิกำรมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  

 

ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ระดับมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ.2559 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2559 

 

ในระหว่ำงวันที่ 28-29 กรกฎำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ ทำง มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ในโอกำสครบรอบ           
วันสถำปนำมหำวิทยำลัย ครบรอบ 26 ปี โดยได้จัดกิจกรรมให้บุคลำกรและนักศึกษำ ได้ร่วมใจกันร ำลึกวันคล้ำย           
วันสถำปนำมหำวิทยำลัย ร่วมกัน โดยมี รองศำสตรำจำรย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นประธำนในพิธีน ำคณะผู้บริหำร 
บุคลำกร และนักศึกษำ ท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ จ ำนวน 89 รูป ฟังธรรมเทศนำ โดย (พระอธิกำรเฮนนิ่ง เกวลี)           
เจ้ำอำวำสวัดป่ำนำนำชำติ ,ท ำบุญถวำยภัตตำหำรเพลพระสงฆ์ พิธีรับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ,รำงวัลบุคลำกรดีเด่น 
กิจกรรมปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ ภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี และร่วมบริจำคโลหิต ซึ่งได้รับควำมสนใจ         
จำก บุคลำกรและนักศึกษำ เข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงคับค่ัง 
           ซึ่งนับตั้งแต่ปีพุทธศักรำช 2533 เป็นต้นมำ จนถึงปัจจุบัน มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้ก้ำวเข้ำสู่ปีที่ 26 
แห่งกำรก่อตั้ง ในวันที่ 30 กรกฎำคม ของทุกปีนับเป็นวันสถำปนำมหำวิทยำลัย จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้กระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำแก่ประชำชน ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ               
และผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงในภูมิภำค 
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับหน่วยงำน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภำค โดยยึดหลักปรัชญำมหำวิทยำลัยที่ว่ำ 
“มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีสร้ำงสติและปัญญำแก่สังคม บนพ้ืนฐำนควำมพอเพียง” และวิสัยทัศน์ “มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนีเป็นสถำบันชั้นน ำแห่งกำรเรียนรู้ในภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงและอำเซียน” โดยมีรองศำสตรำจำรย์นงนิตย์         
ธีระวัฒนสุข ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี คนปัจจุบัน 



  

3
 

 

ขา่วการประกนัคณุภาพการศกึษา 

หนุนใช้ มาตรา 44 แก้ปัญหาอุดมศกึษา 
 อธิกำรบดี มทร.-มรภ.เห็นพ้องใช้มำตรำ 44 จี้ระบุรำยชื่อมหำวิทยำลัย พร้อมสำเหตุให้ชัดเจน ไม่ควรใช้

หว่ำนกับมหำวิทยำลัยทุกแห่ง แนะใช้วำงรำกฐำนใหม่ สร้ำงกลไกสภำมหำวิทยำลัย  และกำรบริหำรงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย พร้อมแจงผลใช้แล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในอุดมศึกษำ ขณะที่ ประธำน ทปอ.มรภ. เตรียมย้ ำรำชภัฏ          
ทุกแห่งมีธรรมำภิบำลจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ มำตรฐำนตำมเกณฑ์ สกอ. และสภำวิชำชีพ ในที่ประชุม ทปอ.
มรภ. 8 ก.ค.นี้  

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล (มทร.) ธัญบรี กล่ำวถึงกรณีที่
กระทรวงศึกษำธิกำร มีกำรเสนอขอใช้อ ำนำจหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ตำมมำตร ำ 44            
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พ.ศ. 2557 เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำอุดมศึกษำว่ำน่ำจะเป็น
อีกหนึ่งแนวทำงในกำรช่วยคลี่คลำยปัญหำอุดมศึกษำแต่กำรใช้มำตรำ 44 แก้ปัญหำอุดมศึกษำ ควรระบุรำยชื่อ
มหำวิทยำลัยอย่ำงชัดเจนและควรเข้ำไปช่วยวำงรำกฐำนใหม่ ทั้งกลไกบริหำรงำนมหำวิทยำลัยกลไกสภำมหำวิทยำลัย 
โดยเฉพำะกำรได้มำซึ่งนำยกสภำ และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย เนื่องจำกหำกกำรสรรหำนำยกสภำ กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัย มำจำกกระบวนกำรที่ถูกต้อง มีหลักธรรมำภิบำล ก็จะน ำไปสู่กำรสรรหำผู้บริหำรมหำวิทยำลัยที่มี
ประสิทธิภำพมีหลักธรรมำภิบำลด้วย 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก  ฉบับวันพุพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 หน้า 9 
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สกอ.จดัปฐมนเิทศ น.ร.ทนุอดุมศกึษา เพือ่พฒันาจงัหวดั

ชายแดนใต-้เนน้น าความรูสู้ท่อ้งถิน่ 

นำยขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุมดศึกษำ (กกอ.) กล่ำวในกำรเป็นประธำนพิธี
ปฐมนิเทศและเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์โครงกำรทุนอุดมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ระยะที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559  ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี โดยผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก
และมีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ตำมเงื่อนไขของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ครั้งนี้มีจ ำนวน 385 
คน ว่ำ อยำกให้ผู้รับทุนทุกคนตระหนักและเห็นคุณค่ำของเงินทุนกำรศึกษำที่มุ่งหมำยให้ผู้รับทุนได้มีโอกำสศึกษำต่อ           
ในระดับปริญญำตรี เพ่ือน ำวิชำควำมรู้ที่ได้ศึกษำเล่ำเรียนกลับไปพัฒนำถิ่นฐำนบ้ำนเกิด อย่ำงมีสันติสุขทุกชุมชน 

รองเลขำธิกำร กกอ. กล่ำวต่อไปว่ำ คำดหวังว่ำเมื่อนักเรียนทุกคนได้เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยแล้ว              
จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นนิสิตนักศึกษำที่มีควำมขยันหมั่นเพียรในกำรศึกษำหำควำมรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ มีควำม
เสียสละ มีจิตอำสำในกำรช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม ปรับตัวให้เข้ำกับสังคม วัฒนธรรม และสภำพแวดล้อมใหม่ 
ประสบควำมส ำเร็จในกำรศึกษำตำมที่มุ่งหวังไว้ รวมทั้งมีแรงบันดำลใจในกำรน ำควำมรู้ไปพัฒนำท้องถิ่นและ
ภูมิล ำเนำต่อไป 

“กำรศึกษำเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำตนเอง สังคม และประเทศ สกอ .ขอขอบคุณ
สถำบันอุดมศึกษำทั้ง 71 แห่งทั่วประเทศ ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ที่นั่งกำรศึกษำ พร้อมทั้งมอบทุนค่ำเล่ำเรียน            
โดยยกเว้นค่ำเล่ำเรียนตลอดระยะเวลำกำรศึกษำของหลักสูตรให้แก่เยำวชนใน 5 จังหวัดขำยแดนภำคใต้ เพ่ือให้ได้
ศึกษำต่อในระดับปริญญำตรีตำมระยะเวลำกำรศึกษำของหลักสูตร รวมถึงศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (ศอ.บต.) ที่สนับสนุนโครงกำรทุนอุดมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้มำโดยตลอด รวมทั้ง
ประชำสัมพันธ์ทุนให้แก่เยำวชนในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนมหำวิทยำลัยสงขลำ
นครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ที่เป็นเจ้ำภำพรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุน ควำมส ำเร็จของโครงกำรนี้แสดง
ให้เห็นถึงควำมร่วมมือร่วมใจและกำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันของทุกภำคส่วน เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำของเยำวชนใน
พ้ีนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรอย่ำงยั่งยืน”            รองเลขำธิกำร กกอ. 
กล่ำว 

ที่มา: หนังสือพิมพข์่าวสด  ฉบับวันพุธที ่27 กรกฎาคม 2559 หน้า 17 
 

โปรดรอติดตามข่าว/กิจกรรมการประกันคุณภาพฯ ในฉบับตอ่ไปด้วยนะคะ 

ข้อมูลติดต่อผู้จัดท า 

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
เลขที่ 85 ถ.สถลมำร์ค ต.เมืองศรีไค 
อ.วำรินช ำรำบ จ.อบุลรำชธำนี  โทร 045-353036 โทรสำร 045-535036 http://www.ubu.ac.th/web/quality  

0  

นางสาวเต็มศิริ ชิดดี 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

โทร 045-353036-7 

โทรสาร 045-353036 

e-mail: temsiri.c@ubu.ac.th 

 

 


