
 

 
  

จดหมายข่าวประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2559 

 คําขวัญวันแม่ 2559 “สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง ทําทุกอย่างพอดีมีเหตุผล 
ประกอบด้วยคุณธรรมนําทางตน ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง” 
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จดหมายข่าวประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2559 

กิจกรรมการประกันคุณภาพฯ 
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย          
ครั้งท่ี 7/2559 

 

 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้จัดการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7 / ๒๕๕9 โดยมีวาระในการ
ประชุม ดังนี ้1) โครงการแนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของคณะและ
มหาวิทยาลัย 2) สรุปผลข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพภายใน 3) การเตรียมความ
พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร/คณะ/ส านัก                   
ปีการศึกษา 2558 4) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการรายงานผล        
การด าเนินงานในระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา 
มหาราชินี 

 

 

“ที ฆ า ยุ ก า  โ หตุ  
มหาร าชิ นี ”  12 
สิ งหาคม 2559 
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิม เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ
พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระชนมพรรษา   
7 รอบ  
 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม   
ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า  
สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
12 สิงหาคม 2559 เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะ โดยมี          
ดร.สมศักด์ิ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี น าหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน พ่อค้า 
ประชาชน สมาชิกมูลนิธิ ชมรมต่างๆ น าประกอบพิธี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี          
เมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา 

ความรู้ด้านระบบการประกนัคุณภาพ 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Educational Criteria for Performance 
Excellence(EdPEx) 

วัตถุประสงค์ของเกณฑ์ เพื่อช่วยให้สถาบันของท่าน ไม่ว่าจะมีขนาดใด มีหลักสูตรและบริการประเภทใด  
ตอบค าถาม 3 ข้อ คือ  

1) สถาบันของท่านด าเนินการไดด้ีที่สุดเท่าท่ีท าได้หรือยัง  
2) ท่านทราบได้อย่างไร  
3) มีอะไรที่สถาบันของท่านจะพฒันาให้ดีขึ้นได้อีกหรือไม่และอย่างไร 

ในสถาบันของท่านเกณฑ์ EdPEx สร้างพลังให้สถาบันของท่าน ไม่ว่าจะมีขนาดใด หรือมีหลักสูตรและบริการประเภทใด
ให้บรรลุเป้าหมาย ท าให้การเรียนรู้ของนักศึกษาดีขึ้น ปรับปรุงผลการด าเนินการทุกด้านและเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน โดยท าให้แผน กระบวนการการตัดสินใจ บุคลากร ระบบปฏิบัติการ และผลลัพธ์มีความสอดคล้องกัน การน า
เกณฑ์นี้ไปใช้ ช่วยให้ท่านสามารถประเมินได้อย่างรอบด้านว่าขณะนี้สถาบันของท่านอยู่ในต าแหน่งใด และต้องการมุ่ง
ไปที่ใด เกณฑ์ช่วยให้ท่านมีเครื่องมือในการตรวจสอบระบบบริหารงานทุกภาคส่วน พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและ
ผลลัพธ์ โดยค านึงถึงภาพโดยรวมของสถาบัน เกณฑ์ EdPEx เป็นชุดของค าถามเกี่ยวกับเรื่องส าคัญ 7 ด้านในการ
บริหารและด าเนินงานของสถาบัน ได้แก่ 

1. การน าองค์การ  
2. กลยุทธ์ 
3. ลูกค้า 
4. การวัด การวิเคราะห์และการจดัการความรู ้
5. บุคลากร 
6. ระบบปฏิบัติการ 
ประโยชน์ของเกณฑ์ในระดับประเทศเกณฑ์ EdPEx มีบทบาททีส่ าคญั 3 ด้านในการท าให้ประเทศไทยมี

ความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น 

●เกณฑ์ช่วยปรับปรุงวิธีการด าเนนิงานของสถาบันการศึกษา เพิ่มขดีความสามารถ และผลลัพธ์ให้ดีขึน้ 

●เกณฑ์ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลีย่นแนวปฏิบตัิที่เป็นเลิศระหว่างสถาบันต่างๆ ในประเทศ 
●เกณฑ์เป็นเครื่องมือที่สรา้งความเข้าใจและบริหารจัดการผลการด าเนินการของสถาบัน ช้ีแนะแนวทางการ

จัดท าแผนกลยุทธ์ และเปิดโอกาสการเรยีนรู ้
ในระดับโลก 
ถึงแม้เกณฑ์ EdPEx จะเป็นช่ือที่ตั้งขึ้นและรู้จักกันเฉพาะในประเทศไทย แต่ที่มาของเกณฑ์ คือ Baldrige 

Education Criteria for Performance Excellence เป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงการศึกษา และมีสถาบันการศึกษา
หลายแห่งทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงค์โปร์ ฮ่องกง รวมทั้งประเทศไทย น าเกณฑ์นี้ไปใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง 
นอกจากนี้ มีโปรแกรมเกี่ยวกับผลการด าเนินการหรือความเป็นเลิศทางธุรกิจอยู่ประมาณ 100 โปรแกรมทั่วโลก ซึ่ง
ส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์ของ Baldrige หรือเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกันเป็นต้นแบบการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 
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ข่าวการศึกษา 
เลิกระบบ'แอดมิชชั่น'! เหลือเพียง'รับตรงกลาง'ดึงทุกสถาบันอุดมฯเข้าร่วม 

นพ.ก าจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมแก้ไขปัญหาระบบการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(รมว.ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยรัฐ ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) พร้อมด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ได้หารือถึงการปรับระบบการรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
ที่ผ่านมามีปัญหามหาวิทยาลัยเปิดสอบรับตรงเป็นจ านวนมาก ท าให้เด็กต้องวิ่งรอกสอบหลายที่ อีกทั้งยังเกิดความ
เหลื่อมล้ า เพราะเด็กที่ฐานะดีจะมีโอกาสเข้าสอบมากกว่าเด็กที่ฐานะยากจน ดังนั้นจึงต้องปรับระบบรับตรงใหม่            
เพื่อลดปัญหาดังกล่าว 

ปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า ส าหรับแนวทางการรับตรงแบบใหม่เบื้องต้น จะเปิดช่วงเวลาเพื่อจัดการสอบต่างๆ ทั้ง
วิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT และวิชาความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT และ 9 วิชาสามัญ หรืออ่ืนๆ ถ้ายังมี
ความจ าเป็น โดยการจัดสอบจะต้องจัดหลังจากท่ีเด็กเรียนครบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แล้ว หรือช่วงปลายเดือน
มีนาคม เพราะการจัดสอบในปัจจุบันท าให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เตรียมสอบกันโกลาหล และในระบบการรับ
ตรงใหม่นี้เด็กจะทราบคะแนนของตัวเองก่อน จากนั้นจะเปิดรับสมัครด้วยระบบรับตรงกลางร่วมกัน หรือเคลียริ่งเฮาส์ 
โดยเด็กสามารถน าคะแนนไปยื่นเลือกสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้  4 อันดับ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศ
กติกาและคุณสมบัติของเด็กท่ีจะเข้าเรียนในแต่ละสาขาให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เด็กได้พิจารณา และมีสิทธิ์ในการเลือก 
2 ครั้ง แต่หากมียื่นไปแล้ว เด็กติดสาขาท่ีต้องการและตกลงว่าจะเรียนในสาขานั้น ระบบก็จะต้องคัดชื่อเด็กรายดังกล่าว
ออกจากระบบคัดเลือกครั้งที่ 2 ทันที อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวยังไม่สามารถด าเนินการได้ในปีการศึกษา 2560 
เนื่องจากมีการประกาศหลักเกณฑ์ไปแล้ว 

"ที่ประชุมได้มอบให้ ทปอ.ไปวางระบบการรับนักศึกษาตามแนวทางดังกล่าว จากนั้นจะน ารูปแบบที่ได้ไป
หารือกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชนก่อน ถ้าหากเข้าใจ
ตรงกัน ก็ต้องมีการพัฒนาระบบการรับตรงร่วมกันของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2561 อาจเริ่มกับ
มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. 27 แห่งก่อน" ปลัด ศธ.กล่าว เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ในปีต่อไปการรับนักศึกษาในระบบ
กลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือแอดมิชช่ัน จะมีหรือไม่ นพ.ก าจรกล่าวว่า หากมีการใช้
ระบบเคลียริ่งเฮาส์ทั้ง 2 ครั้ง คาดว่าจะสามารถท าให้เด็กมีที่นั่งในมหาวิทยาลัยต่างๆ ร้อยละ 90 แล้วเด็กที่เหลืออยู่ 
จะสามารถรับตรงกับมหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการได้อีกถ้ายังมีที่ ซึ่งหากเป็นไปได้ตามนี้ ก็คงไม่จ าเป็นต้องมีการ        
แอดมิชช่ันอีกต่อไป 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559  
 

สกอ.ออกเกณฑ์คุมมหาวิทยาลัยเปิดนอกประเทศ 
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประธาน กกอ.) กล่าวว่า ในการประชุม 

กกอ. เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้ออกประกาศเรื่องกฎเกณฑ์อุดมศึกษาไทยไปเปิดการเรียนการสอนในต่างประเทศ ซึ่งที่
ประชุมเห็นว่าควรให้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมสามารถไปจัดการศึกษาในต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพ 
โดยปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่ไปจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศ จ านวน 14 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยสันตพล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยชินวัตร 
และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะก าหนดเกณฑ์มาตร ฐานเพื่อให้มหาวิทยาลัยที่ออกไปจัดการศึกษาในต่างประเทศ     
มีแนวทางที่จะใช้ด าเนินการจัดการเรียนสอนอย่างมีคุณภาพ เพราะไม่ต้องการให้มีการไปแอบเปิดสอน และท าให้เสีย
ช่ืออุดมศึกษาไทยหากหลักสูตรไม่ได้คุณภาพ อย่างไรก็ตาม เรื่องกฎเกณฑ์ถ้าเป็นหลักสูตรไทยไปเปิดสอนต่างประเทศ
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จะอิงตามเกณฑ์มาตรฐานของไทย แต่หากเป็นหลักสูตรร่วมที่ไปเปิดสอนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศก็จะต้องผ่าน
หลักเกณฑ์ของไทยและหลักเกณฑ์ของประเทศนั้นๆ ท่ีไปเปิดด้วย 

ประธาน กกอ.กล่าวอีกว่า นอกจากน้ีที่ประชุมเห็นชอบเรื่องการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ศูนย์แรกของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมามีการตั้งศูนย์ความเป็นเลิศแล้วกว่า 11 ศูนย์ ล้วนแต่เป็นด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้น โดยหลักคิดของศูนย์นี้คือ จะท าหน้าที่เป็นคลังสมอง คลังความรู้ และติดตามความ
เคลื่อนไหวทางสังคม รวมถึงท าหน้าที่แก้ไขปัญหาทางสังคมในเรื่องต่างๆ เพราะปัจจุบันโลกเรามีความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ท าให้บริบทของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้นหากประเทศไทยไม่มีคลังสมองทางด้านนี้       
จะส่งผลให้ประเทศไม่สามารถปรับตัวได้ทันตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น การน าพาประเทศเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ด้านสังคมจะมีการเปลี่ยนในเรื่องใดบ้าง จะต้องเตรียมการรับมือส าหรับคนรุ่นใหม่ในด้านใดบ้าง เป็นต้น 
ส าหรับลักษณะการท างานจะมีระดมผู้เช่ียวชาญ ท างานในลักษณะเครือข่าย สามารถตอบโจทย์ประเทศในด้าน
สังคมศาสตร์ได้ 

ด้านนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาฯ กกอ. กล่าวว่า ส าหรับศูนย์ความเป็นเลิศทางสังคมฯ มีความจ าเป็น
จะต้องท าให้เกิดขึ้นให้ได้ แต่คงต้องใช้เวลา เพราะขณะนี้ สกอ.ไม่มีบุคลากรหรือนักวิชาการผู้เช่ียว ชาญด้านสังคม
เพียงพอ แต่การด าเนินการในเบื้องต้นจะให้สถาบันคลังสมองของชาติท าหน้าที่ดูแลรวบรวมบุคลากร และก าหนด
ขอบเขตการท างานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านสังคมฯ จากนั้นจะน าเสนอข้อมูลในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวให้ กกอ.
พิจารณาต่อไป 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต ์ฉบับจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 
 
สกอ. ตั้งกก. 2 ชุดตรวจ 12 มหาวิทยาลัย ม.44 ย้ําหากพบจัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน
ต้องสั่งงดรับนักศึกษาทันที 
 ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา (ประธาน กกอ.) กล่าวภายหลังการประชุม กกอ.ว่า ที่ประชุมได้มีการน าเสนอรายช่ือมหาวิทยาลัยที่มี
ปัญหาตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.2557 แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 12 แห่ง แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐ         
2 แห่ง มีปัญหาธรรมาภิบาล และมหาวิทยาลัยเอกชน 10 แห่ง มีปัญหาการจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ในข้อ 
4 วรรค 1 จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา หรือมาตรฐานหลักสูตร จนอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อนิสิตนักศึกษา สังคม หรือประเทศชาติ ซึ่งที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมา 2 ชุด ชุดละประมาณ 10 คน 
และอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการทาบทามผู้มาเป็นกรรมการและประธาน โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะท าหน้าที่  
เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งหากพบว่ามีการจัดการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องถูกด าเนินการ             
ตามความผิดร้ายแรงเป็นขั้นตอน เช่น งดรับนักศึกษา เป็นต้น และในส่วนของมหาวิทยาลัยก็ต้องให้เป็นไปตามโทษ 
ของสถานศึกษาเอกชน แต่ทั้งนี้ การเข้าไปด าเนินการจะต้องไม่กระทบกับนักศึกษา 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า 12 มหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นแห่งเดียวกับมหาวิทยาลัย 11 แห่งที่คุรุสภาระบุว่า
หลักสูตรบริหารการศึกษารับนักศึกษาเกินหรือไม่ คุณหญิงสุมณฑากล่าวว่า ส่วนมากเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ
นักศึกษาเกิน แต่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่คุรุสภาน าเสนอ 

"สกอ.จะด าเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวโดยเร็วที่สุด อาจจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ปัญหา         
ธรรมาภิบาลส่วนใหญ่จะเกิดจากความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงต้องหาคนกลางมาให้ข้อมูลเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรม รับรองว่าจะไม่กลั่นแกล้งใคร แต่จะถึงขั้นตั้งคณะกรรมการเข้าไปควบคุมเหมือนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้น" คุณหญิงสุมณฑากล่าว 

ประธาน กกอ.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบการตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
การเปิดหลักสูตรปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย และเช่ือว่ามหาวิทยาลัยใดที่มีการเปิดสอนอย่างไม่มีคุณภาพก็คง          
ต้องร้อนๆ หนาวๆ กันบ้าง ทั้งนี้ จะเริ่มจากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนปริญญาเอกและรับนักศึกษาเป็นโหลๆ เช่น ส าขา
บริหารการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบแล้วพบว่ามหาวิทยาลัย            
มีการเปิดสอนอย่างไม่มีคุณภาพและไม่มีการแก้ไข ก็คงต้องมีการด าเนินการลงโทษตามขั้นตอน 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต ์ฉบับศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 

โปรดรอติดตามข่าวสาร/กิจกรรม และความรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ ในฉบับต่อไปด้วยนะคะ 
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ข้อมูลติดต่อผู้จัดทํา 

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี โทร 045-353036 โทรสาร 045-535036  
http://www.ubu.ac.th/web/quality 
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