
  

  จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา 
ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 

 
 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ  

      ในจดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับประจ าเดือน พฤศจิกายน 2559 นี้ ส านักงานประกัน-
คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ขอน าเสนอกิจกรรมและผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพฯ 
ตลอดจนข่าวสารด้านการประกันคุณภาพ เพ่ือเป็นประโยชน์และแนวทางการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้กับหน่วยงานทีน่ าไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวัง 
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จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา 

ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการ
ติดตามตรวจสอบ จากส านักงานคณะกรรมการ
การ อุดมศึกษา ส าหรับวงรอบการประเมิน            
ปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของ
สถาบัน ให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและระดับ
คุ ณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่          
30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งในการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
ครั้ งนี้  ได้รับเกียรติิจากคณะกรรมการตรวจ
ปร ะ เ มิ น ร ะดั บ ป ร ะ เ ท ศ  จ า ก ส ถา บั น แ ล ะ
มหาวิทยาลัยภายนอก ได้ แก่  ศ .นพ.วุฒิ ชั ย           
ธนาพงศธร, ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล, รศ.ภรณี          
ศิริโชติ, รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี, รศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธ
ไพศาล, ผศ.ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา, ผศ.ดร.เสทื้อน         
เทพรงทอง และผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ 

 

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559  

 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้ งที่9/2559     
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา 13.๓๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้หารือแนวทางการจัดท า
แผนปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕8 

 

ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

หมอแกร่งสู้ชีวิต!! เด็กบ้านนอกผู้เกิดมาแต่ดิน  
สู่บัณฑิตแพทย์ฯเกียรตินิยม ม.อุบลฯ 

 บัณฑิ ต แพทย์  ม . อุ บลฯ  “ส า ยสุ ด า       
ขวัญเพชร” หมอแกร่งสู้ชีวิต!! จากชีวิตเด็กบ้าน
นอกท่ีมาจากครอบครัวยากจน พ่อแม่อาชีพรับจ้าง
รายวันที่ท างานหนักจนขาพิการเดินล าบาก           
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หวังเติมเต็มอนาคตลูกได้เรียนหนังสือให้สูงที่สุด 
ข้าวจี่ โรยเกลือ ไข่ต้ม ไข่ เจียว ปลากระป๋อง            
คืออาหารดีสุดที่ทานในวัยเด็ก ก่อนเดินเท้าไป
โรงเรียนระยะทางกว่า 5 กม.ทุกวัน แม้ชีวิตจะ
ล าบากแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้  ยิ่งท าให้เธอตั้งขยัน 
อดทน พยายามมากกว่าคนอ่ืนหลายร้อยเท่า 
พร้อมก้าวเดินสู่ฝันเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของตน คืออยาก
เป็น “หมอ” ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจในการมุ่งสู่ฝัน 
ประกอบกับการมีกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ คิดดีท าดีมา
โดยตลอด จึ งส่ งผลให้ เด็กบ้ านนอกคนหนึ่ ง 
สามารถก้าวสู้ฝันได้ส าเร็จนั่นคือสอบติดแพทย์           
ม. อุบลฯ ท่านกลางความดี ใจของครอบครัว            
แม้จะต้องสูญเสียที่ดินนาสวนขายเป็นค่าเทอมจน
ไม่เหลืออะไร จนในที่สุด สมาคมแพทย์สตรีแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ยื่นมือมาช่วย
สนับสนุนทุนการศึกษาแบ่งเบาภาระครอบครัว  
จนจบและสามารถคว้าเกียรตินิยม อันดับ 2 ผล
การเรียน 3.27 “แพทย์ฯ รุ่น 5 ม.อุบลฯ” ซึ่งจะ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 
2558ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2559 นี้ 

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแปร
อักษรแสดงความอาลัยและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 

 เ มื่ อ วั น ที่ 16 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2559 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้บริหาร บุคลากร 
นักศึกษา ร่วมกับชาวอุบลราชธานี รวมตัวแสดง
ความจงรักภักดี แสดงความอาลัยและส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ ในกิจกรรม "ครบรอบ 61 ปี          
ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ อุบลราชธานี" ซึ่งเป็น
วันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล -
อดุลยเดช เสด็จฯ ณ จังหวัดอุบลราชธานีเป็น        
ครั้งแรก โดยจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนราชการ
ต่างๆ เทศบาลนครอุบลราชธานี องค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวัด อุบลราชธานี  ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข 9  
พร้อมรูปดอกบัว และกิจกรรมจุดเทียนชัย ร่วมร้อง
เพลง เทิดพระเกียรติ ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 
70,000 คน ณ บริเวณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง 

 

ข่าวการศึกษา 

จี้ครูใหม่เดินตามพระราชด ารัส 

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการปฐมนิเทศผู้ผ่าน
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น รุ่นปีการศึกษา 2559 ที่อาคารศูนย์
ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ว่าขอฝาก
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ให้ครูทุกคนน้อมน ากระแสพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มาปรับใช้ ซึ่งพระองค์เคยรับสั่งว่า "การที่จะสอน
คนให้ เป็นคนดี  เทคโนโลยีท า ไม่ ได้  เพราะ
เทคโนโลยีไม่มีชีวิต เทคโนโลยีสอนความรู้วิชาการ
ได้ แต่การจะสอนคนให้เป็นคนดี ต้องใช้คนสอน 
และคนที่จะสอน ก็คือ ครู ที่จะต้องสอนให้เขาเป็น
คนดีตั้งแต่เด็ก ๆ" โดยเน้นย้ าว่า อย่าลืมสอนให้เด็ก
เป็นคนดี ไม่ใช่สอนวิชาการอย่างเดียว ทั้งนี้ ตน
ขอให้เร่งบรรจุครูกลุ่มนี้ให้ทันวันที่ 24 ตุลาคม 
2559 เพ่ือให้มีเวลาเตรียมการสอนก่อนเปิดภาค
เรียนที่ 2/2559 

การประกนัคุณภาพการศกึษา 

EdPEx โดย ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา 

แนวทาง ในการด า เ นิ น ง านส า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาที่น าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 
4/2558 เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ได้มี
มติเห็นควรก าหนดร่างแนวทางในการด าเนินงาน
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาที่น าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้
ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
และประกันคุณภาพการด าเนินงานขององค์การ 
เพ่ือให้มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
สามารถตรวจสอบคุณภาพของหน่วยงานที่เลือกใช้

เกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การได้ โดยมี
รายละเอียดของหลักเกณฑ์ฯ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ในการพัฒนาแนวทางฯ : ควร
มุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง
ของเกณฑ์ EdPEx ไม่ใช่การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง หรือการประเมินเพ่ือคะแนน โดย
ไม่ได้มีการพัฒนาคุณภาพจริง 
     - ปีที่ 1 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เกณฑ์ EdPEx ตามแบบรายงานที่ก าหนด และ
รายงานวิธีการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในสถาบันว่า
มีแนวทางในด าเนินการอย่างไร พร้อมจัดส่งข้อมูล
พ้ืนฐาน Common Data Set เข้าสู่ ระบบ CHE 
QA Online 
     - ปีที่ 2 จัดส่งข้อมูลรายการผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาที่จัดส่งในปีที่ 1 พร้อมจัดส่งข้อมูล
พ้ืนฐาน Common Data Set เข้าสู่ ระบบ CHE 
QA Online 
     - ปีที่ 3 จัดส่งรายงานการประเมินตนเองด้วย
เกณฑ์ EdPEx ฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบที่ก าหนด 
พร้อมจัดส่งข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set 
เข้าสู่ระบบ CHE QA Online โดยคณะอนุกรรม-
การ  จะพิจารณาและสุ่มตรวจเยี่ยม ณ สถานที่จริง 
ซึ่งจะสอดคล้องกับการตรวจติดตาม 3 ปีตาม
กฎกระทรวงฯ 
     ซึ่ ง คณะกรรมการการประกันคุณภาพ -
การศึกษา ภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 
มีมติเห็นชอบต่อร่างแนวทางในการด าเนินงาน
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาที่น าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้
ในการประกันคุณภาพภายในดังกล่าวแล้ว  
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โดย สกอ. จึงได้ก าหนดแนวทางส าหรับ
หน่วยงานที่น าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดในการ
ด าเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

- แนวทางการด าเนินการฯ 
- Template รายงานการพัฒนาฯ 
- หน่วยงานที่เลือกใช้เกณฑ์ EdPEx ใน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ถาม – ตอบ EdPEx 

Q : หน่วยงานทั่วไปที่สนใจ จะสามารถ
ด าเนินการตามแนวทางนี้ได้หรือไม่ 

A : สามารถน าไปศึกษาหรือเตรียมความ
พร้อม  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx ได้ ทั้งนี้ หากหน่วยงาน
ต้องการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอย่างเป็นทางการ จะต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการ
เลือกใช้เกณฑ์ EdPEx และแจ้งเรื่องมายังสกอ.              
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (คปภ.) 

ประชาสมัพนัธ ์การประชุมชี้แจง 

EdPEx200 ครัง้ที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการน า
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น
เลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(EdPEx200) รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2559” ในวันพุธที่ 16 

พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา อ่านรายละเอียด
พร้อม Download เอกสาร 

โปรดรอติดตามข่าวสาร/กิจกรรม และความรู้
ด้านการประกันคุณภาพฯ ในฉบับต่อไปด้วยนะคะ 

 

ข้อมูลติดต่อผู้จัดท ำ 

ส านักาานประกันคุณภาพการึกกาาและสารสนทศึ 

 

 

 
นางสาวเต็มศิริ ชิดดี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร 045-353036-7 
โทรสาร 045-353036 
e-mail: temsiri.c@ubu.ac.th 

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