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ภำพกิจกรรมกำรประกันคุณภำพ  
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เพื่อขอ

ขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพ

และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ใ น ฐ านข้ อ มู ลหลั ก สู ต ร  ( Thai Qualification Register : TQR)        

โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ระหว่างวันท่ี         

13 มกราคม ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มีหลักสูตร ท่ีได้ รับการตรวจจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  และ

วิทยาศาสตร์ รวมจ านวน 6 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเคมีและ

ชีวภาพ, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์  
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จดหมำยข่ำวประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค์ของกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษำแห่งชำติ 
(TQF) 

1. เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน

การสอน และพฒันาคุณภาพการ

จัดการศึกษาให้สามารถผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพ (เปน็ไปตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ 

Learning Outcome ที่สาขา

ก าหนด) 

2. เพื่อประโยชน์ต่อการรับรอง

มาตรฐานคุณวุฒิในระดับ 

อุดมศึกษา และสามารถเทียบเคียง

กันได้ โดยก าหนดให้มีการเผยแพร่

หลักสูตรที่เป็นไปตาม TQF ใน

ฐานข้อมูล TQR  ( Thai 

Qualificationd Register) 
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งำนเกษตรอีสำนใต้ ม.อุบลฯ 
งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ ก าหนดจัดระหว่างวันท่ี 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 ภายใต้หัวข้อ 

“สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตรพอเพียง”    
ส ถ า นี วิ ท ยุ โ ท ร ทั ศ น์ แ ห่ ง
ประเทศไทย จังหวัดอุบลราช
สถานี   โดย นายชัยวัฒน์             
บุญชวลิต ผู้อ านวยการ.สทท.
อุ บล ร าช ธ านี  พ ร้ อมด้ ว ย 
นางสาวพรนภา ชาชุมพร 
หัวหน้าฝ่ายรายการโทรทัศน์ 
น าทีมบุคลากรจ านวนกว่า 20 
คน ลง พ้ืนที่ จั ดงานเกษตร
อีสานใต้  ผลิตรายการนอก
สถานที่ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

กิจกรรมดีๆผลงานโดดเด่นใน
งาน เกษตร อีสาน ใต้  ผ่ าน
รายการ 8 โมงเช้าข่าวNBT ซ่ึง
มี  นายภาณุ มัชฌิมาหัวหน้า
ฝ่ า ย ข่ า ว โ ท ร ทั ศ น์  แ ล ะ 
นางสาววิรัตน์     มาหาญ นัก
สื่อสารมวลชนเป็นผู้ด าเนิน
รายการ ณ บริเวณ      กังหัน
ลม จุดแลนด์มาร์ค ของงาน
เกษตรอีสานใต้ เป็นสถานที่
บันทึกรายการออกอากาศสด 

เวลา 08.00-09.00 น. เมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่
ผ่านมา 

ข่ำวกำรศึกษำ 
ย  ำปฎิรูปพัฒนำครูมุ่งชั่วโมงกำรสอน 

“รมว.ศกึษำธิกำรมอบนโยบำยเขตพื นที่กำรศึกษำย  ำปฎิรูปพัฒนำครูมุ่งชั่วโมงกำรสอนพร้อมเดินหนำ้

ปรับวิทยฐำนะครูใหม่ต้องมีชั่วโมงกำรสอนสูงมีผู้บริหำรโรงเรียนรับรองผลงำน

วันนี้  (28 ก.พ. )  นพ.ธี ระ

เกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.

ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการ

ป ร ะ ชุ ม ม อ บ น โ ย บ า ย ใ ห้ แ ก่

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาทั่วประเทศ ที่ โรงแรม

ปริ๊นพาเลซ มหานาค ว่า ที่ผ่านมา

มีกระแสข่าวลือว่าตนจะมาพูดถึง

เรื่องการใช้ค าสั่ง หัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

มาตรา 44 ยุบเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ซึ่งขอย้ าอีกครั้งว่าไม่เป็นความจริง 

ตนไม่คิดจะปรับโครงสร้างใหญ่ ๆ 

ในตอนนี้ แต่จะขอเดินหน้าปฏิรูป

การศึ กษา  เพราะที่ ผ่ า น ได้ มี

การปฎิรูปการศึกษามาตั้งแต่ปี 

2542 จนถึงปัจจุบัน แต่กลับ

พบว่าคะแนนประเมินผลนักเรียน

ระดับนานาชาติ หรือ พิซา ไม่ได้

ขยับเพ่ิมสูงขึ้นเท่าที่ควร โดยเห็น

ไ ด้ จ า ก ค ะ แ น น เ ด็ ก เ ก่ ง ข อ ง

ประเทศไทยอยู่ ในกลุ่มคะแนน 

550 และเด็ก อ่อนอยู่ ในกลุ่ ม 

350 ซึ่ งสะท้อนให้ เห็นว่าเรา

ล้มเหลวด้วยวิธีการปฎิบัติ ดังนั้น

หากจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างเท่าเทียมเราไม่ควรพัฒนาใน

เด็กเก่ง แต่ควรจะมุ่งยกระดับเด็ก

อ่อนให้มาเป็นเด็กเก่งให้ได้ 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไป

ว่า นอกจากนี้เราจะมีการปฎิรูป

ครูอย่ างครบวงจร ท า ให้ เป็น

ระบบสากลมากขึ้น เนื่องจากที่

ผ่านมาการท างานผลงานวิชาการ

ของครูไม่ได้มุ่งคุณภาพการสอน

เน้นงานเอกสาร  ซึ่ งส่ งผลให้

หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ

ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 

หรือ พีเอ ไม่สอดคล้องกับวิทย
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ฐานะ ดังนั้นตนจึงมีแนวทางที่จะ

ท าให้การพัฒนาครูเชื่อมโยงกับ

วิทยฐานะ ซึ่งจะดูจากชั่วโมงบิน

การท างาน โดยมีกรอบว่าเป็นครู

ผู้ ช่วย 2 ปี  ช านาญการ 5 ปี  

ช านาญการพิเศษ 5 ปี เชี่ยวชาญ 

5 ปี และเชี่ยวชาญพิเศษ 5 ปี 

การจะเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะใน

แต่ละขั้น ครูต้องมีชั่วโมงสอน 

800 ชั่วโมงต่อปี เช่น ถ้าจะเลื่อน

วิทยฐานะเป็นช านาญการก็ต้องมี

ชั่วโมงสอน 4,000 ชั่วโมง เป็น

ช าน าญการ พิ เศษก็  8 ,000 

ชั่ ว โมง  พร้อมกับคอร์สอบรม

พัฒนาที่ได้รับรองมาตรฐานตาม

ระดับวิทยฐานะ และชั่วโมงการ

เรียนการสอนแบบ Professional 

Learning Community ห รื อ 

PLC  โดยครูจะต้องมีแฟ้มผลงาน

ของตัวเอง และให้ผู้อ านวยการ

โรงเรียนเป็นผู้รับรองชั่วโมงการ

สอนของครู ทั้งนี้จะไม่มีการตรวจ

เหมือนผลงานวิชาการแต่จะมีการ

สุ่มตรวจ หากพบว่าชั่วโมงการ

สอนไม่ครบมีการแจ้งข้อมูลเท็จก็

จะปรับให้เริ่มนับหนึ่งใหม่ และ

จะแจ้งด าเนินคดีต่อส านักงาน

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ปปช.)ด้วย 

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า 

ส าหรับงบประมานที่ใช้ ในการ

พัฒนาครูนั้น เท่าที่ดูขณะนี้มีอยู่

ประมาณ 10,000 ล้านบาท แต่

มีการ ใช้แบบกระจัดกระจาย 

ดังนั้นตนคิดว่าต่อไปนี้การอบรม

ครูควรใช้ ระบบคูปอง โดยให้

คูปองแก่ครูมูลค่า 10,000 บาท

ต่อคนต่อปี เพ่ือเลือกไปเข้าคอร์ส

พัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับการ

เลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งปัจจุบันเรามี

ครูทั่วประเทศ 400,000 คน จะ

ใช้งบฯเพียง 4 ,000 ล้านบาท

เท่านั้น ท าให้ประหยัดงบฯไปได้

มาก จะได้น าเงินส่วนที่เหลือไป

พัฒนาครูด้านอื่น ๆ ต่อไป หรือถ้า

เงินเหลือเยอะก็อาจมาจัดสรร

เพ่ิมเติมในการอบรมให้ครู ทั้งนี้

จะเร่งจัดท าเกณฑ์ให้แล้วเสร็จ

โดยเร็วที่สุด เพ่ือจะได้น ามาใช้ใน

เร็วๆนี้ อย่างไรก็ตามคงจะต้องมี

บทเฉพาะกาลส าหรับผู้ที่ยื่นเพ่ือ

ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม

หลักเกณฑ์เก่าด้วย

เปิดรับสมัครโอเน็ต ม.6 รอบเหตุสุดวิสัย 

วันนี้( 21 ก.พ.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อ านวยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า 

สทศ.เปิดให้ยื่นใบสมัครทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน หรือ โอเน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6รอบ

พิเศษ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยยื่นค าร้องตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ก.พ. 2560 ยื่นด้วยตนเอง

ที่ สทศ.หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น มาที่กลุ่มงานบริหารการทดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 สอบ

วันที่ 7-8 มี.ค.2560 ประกาศผลสอบวันที่ 20 มี.ค.2560  

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยไม่มีบุคคลใด

คาดหมาย หรือ คาดคิดว่าจะเกิดข้ึน และไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นไปได้แม้ว่าตนเองจะได้ใช้ความระมัดระวัง

แล้วก็ตาม ซึ่งส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบโอเน็ตในช่วงวันและเวลาที่ท าการสอบ เหตุสุดวิสัย แบ่งเป็น 2 กรณี

คือ 1.เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง ได้แก่ ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษาและ2.เหตุ
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สุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน ได้แก่ ภัยธรรมชาติ โรคระบาดเหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา – 

มารดา แล้วท าให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ เหตุฉุกเฉิน ที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่ก าหนดได้ 

โดยสถานศึกษาดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 2560 ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th 

EdPEx 
EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ

การด าเนินการที่เป็นเลิศ” 
คือ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินองค์กรด้านการศึกษาอย่างรอบด้านเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ตาม

แนวทางของ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ซึ่งเป็นเกณฑ์การด าเนินงานเพ่ือบริหารจัดการ
และพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และไทยเราได้น ามาใช้เป็นเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
Quality Award: TQA) มากว่า 10 ปี ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงองค์กรแห่งคุณภาพท่ีมีความเป็นเลิศระดับประเทศที่
น าเอาแนวคิดของการบริหารคุณภาพอย่างเบ็ดเสร็จ (Total Quality Management : TQM) มาใช้ในองค์กรภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ซึ่งในเวลาต่อมาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้น าเอามาปรับใช้ในให้เหมาะสมกับ
ประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้ชื่อ “EdPEx” นั่นเอง 

วัตถุประสงค์ของ EdPEx 
 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินระบบการบริหารที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของสถาบันการศึกษา 
 เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันการศึกษามีผลการด าเนินการที่ดี มีพัฒนาการ 
 เพ่ือส่งเสริมการมุ่งสู่การด าเนินงานที่เป็นเลิศในระดับสากล 
 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ มีการน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ส่วนผสมของ EdPEx 

อย่างที่ทราบกันดี ว่า EdPEx เป็นเกณฑท์ี่พัฒนามาจากเกณฑ์ของรางวัล MBNQA จากสหรัฐอเมริกา ท าให้
หลักเกณฑ์ต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานของรางวัลดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดย EdPEx มองว่าองค์กรที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้
นั้นควรปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 11 ข้อ แผนภาพที่ 1 : ค่านิยม 11 ข้อ 

 
แผนภาพที่ 1 : ค่านิยม 11 ข้อ 

http://www.niets.or.th/
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โดยจะเป็นพ้ืนฐานองค์กรที่ส าคัญต่อการก้าวเดินไปอย่างมั่นคงตามโครงร่างองค์กรที่ก าหนดเป้าหมายหน้าที่
ขององค์กรไว้ด้วยหลักเกณฑ์ย่อย 7 หมวดซึ่งจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศได้ แผนภาพที่ 2 : 
แผนภาพ Malcolm Baldrige 

 
แผนภาพที่ 2 : แผนภาพ Malcolm Baldrige 

ทั้งนี้เกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นเลิศในการด าเนินงานด้านการศึกษาขององค์กรนั้นจะคะแนนรวมทั้งสิ้น 
1,000 คะแนน ตามองค์ประกอบทั้ง 7 หมวด ดังนี้ ตารางที่ 1 : คะแนนของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) 

 
แผนภาพที่ 3 : ตารางคะแนนตามเกณฑ์ EdPEx 
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 สิ่งท่ีจะได้จำก EdPEx   
 เป็นเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินงานทุกส่วนของงานอย่างเป็นระบบเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาองค์กร 
 เป็นเกณฑ์ท่ีมุ่งสร้างความเป็นเลิศเพื่อผู้เรียน สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรที่ไม่ใช่แม้แต่

ผู้รับบริการเองแต่ค านึงถึงบุคลากรด้วยเช่นกัน 
 เป็นเกณฑ์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และการยกระดับสู่สากล 
 เป็นเกณฑ์ท่ีช่วยให้เกิดมุมมองเชิงระบบที่ด าเนินงานไปอย่างสอดคล้องกับบริบทขององค์กรอย่างบูรณาการ 

และมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ 

ถำม-ตอบ QA 
กำรประเมินคุณภำพภำยในตำมตัวบ่งชี ใหม่ ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. อาจารย์ใหม่ที่จบระดับปริญญาเอก ถ้ามีผลงานวิจัยภายใน 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอน สามารถเป็นอาจารย์ผู้สอน

ระดับปริญญาเอก เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ

ปริญญาโทและเอกได้หรือไม่ 

ตอบ ได้ (สามารถดูรายละเอียดหมายเหตุในเล่มคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร) 

2. หลักสูตรใหม่ที่เริ่มใช้ถ้ามีนิสิตลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร และยังไม่มีนิสิตเรียนวิชาในภาควิชา หลักสูตรนี้ต้อง

จัดท า มคอ.3 5 และ 7 หรือไม่ 

ตอบ ให้จัดท าเฉพาะ มคอ. 7 เท่านั้น 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์จะต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และมีผลงานตีพิมพ์ในรอบห้าปีที่ผ่านมา โดยผลงานตีพิมพ์ในรอบห้าปีที่ผ่านมาหมายรวมถึง

งานที่ใช้ในการจบการศึกษาด้วยหรือไม่ 

ตอบ ไม่สามารถนับรวมผลงานที่ใช้ในการจบการศึกษาได้ ต้องเป็นผลงานหลังจากจบปริญญาเอก 

 4. ควรมีการนิยามความหมายของค า อาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 

ตอบ อาจารย์ประจ า : ท างานเต็มเวลา โดยมีสังกัดหน่วยงาน (คู่มือฯ หน้า 134) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร: จ านวน ≥ 5 คน ซึ่งมีหน้าที่รายละเอียดตามคู่มือฯ หน้า 135 โดยอาจไม่ตรงสาขาได้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: จ านวน ≥ 3 คน เป็นส่วนหนึง่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร แต่ต้องจบตรงสาขา/

สัมพันธ์กับหลักสูตร 

*กรณีท่ีจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ไม่รับเงินเดือนจึงไม่มีสัญญาจ้าง นับเป็นอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตรได้หรือไม่ 

ตอบ สิ่งที่เป็นไม่ได้ อาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก 
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สิ่งที่เป็นได้ (มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สกอ.) อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ 

5. แนวทางการเตรียมตัวในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

ตอบ ต้องทราบกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 12 ข้อ 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

การรับนิสิต การส่งเสริมและพัฒนานิสิต ผลที่เกิดกับนิสิต การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ ผล

ที่เกิดกับอาจารย์ สาระของรายวิชาในหลักสูตร การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง

ตัวอย่างการเตรียมตัว เช่น 

- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะและหลักสูตรมีความมั่นใจอย่างไร ในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสม

ต่อผู้เรียน ถ้าคณะมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แต่หลักสูตรไม่รับทราบหรือไม่สามารถตอบโจทย์ได้ ถือว่าหลักสูตรไม่มี

กระบวนการที่ชัดเจน 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีการประชุมวางแผน ติดตาม ทบทวน มีรายงานการประชุมที่เก่ียวข้องในแต่ละ

ครั้ง และการทบทวนหลักสูตรแล้วน าสู่การปรับปรุงเมื่อไร 

อย่าลืมติดตาม ถาม-ตอบ การประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ใหม่ ระดับหลักสูตร ในจดหมายข่าวฉบับหน้า

ด้วยนะคะ เรายังมีสาระและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการประกันคุณภาพฯ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจอีกมากมายเลย

ค่ะ 

ข้อมูลติดต่อผู้จดัท ำ 
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มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

เลขท่ี 85 ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี   

โทร 045-353036 โทรสาร 045-535036  

http://www.ubu.ac.th/web/quality 
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