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ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประกันคุณภาพการศึกษาได้จดั ทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรือ่ ง ตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการและดําเนินงานพัฒนาคุณภาพตาม
พันธกิจจุดเน้นและจุดเด่นของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดให้หน่วยงานระดับคณะและมหาวิทยาลัย
ใช้ในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ประกาศมหาวิทยาลัยได้ที่เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผนตามลิงค์
ที่แสดง http://www.plan.lpru.ac.th/2013/show_doc.php?id=64
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดแนวทางการรายงานผลการดําเนินงาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยสถาบันอุดมศึกษาได้แจ้งการปรับเปลี่ยนช่วงเวลา
เปิด-ปิดภาคการศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกรกฎาคมของแต่ละปีการศึกษา เพือ่ เตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีมติ
เห็นชอบแนวปฏิบตั ใิ นการกําหนดแนวทางการรายงานผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และการจัดส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยยังคงเป็น
การรายงานผลการดําเนินงาน ในช่วงมิ.ย.2556-พ.ค.2557 ส่วนปีการศึกษา 2557 จึงเป็น
การรายงานผลการดําเนินงานในช่วง ส.ค.2557-ก.ค.2558 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
ของกองนโยบายและแผน ตามลิงค์ที่แสดง http://www.plan.lpru.ac.th/2013/
show_doc.php?id=67

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการที่เป็นเลิศ
(Education Criteria for Performance : EdPEx) ไปใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารองค์การ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกรโดด และได้มีนโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษานําเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx) ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเป็นสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ุ่งมันในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีความสนใจเข้าร่วมในแนวทางการนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะวางแผนการดําเนินงานเพื่อผลักดันทั้งระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ EdPEx ต่อไป
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EdPEx คือ อะไร
EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ “เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ” ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ ตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm
Baldrige National Quality Award : MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality
Award : TQA) เกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ทําให้มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชือ่ มโยงกัน
หมด) และช่วยในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน จากจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลักของสถาบันของเราจริงๆ

รอบรั้วมหาวิทยาลัย
สํานักวิทยบริการและเทคโนสารสนเทศ
(หอสมุดกลาง) ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน
“สัปดาห์หอ้ งสมุด” ครั้งที่ 9
ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2557
ภายในงานท่านจะพบกับหนังสือใหม่
มากมาย

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จัดงาน
นิทรรศการ “ราชภัฏ IT Fair ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่
12-14 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30-18.00 น.
ณ อาคาร 39 ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน
ร่วมซื้อ และชมสินค้าไอทีชั้นนําจากร้านค้าต่างๆ ภายใน

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
จัดทําร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ตามที่สาํ นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จดั ทําร่างตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
การให้ขอ้ เสนอแนะต่อร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ระดับอุดมศึกษา ทางสํานักงานมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้สง่ ร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.25572563) ฉบับประชาพิจารณ์ ระดับอุดมศึกษา ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนีง้ านประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏลําปาง ได้จัดส่งเอกสารฉบับร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ให้แก่ทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย และสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามลิ้งค์ที่แสดงดังนี้ http://www.onesqa.or.th/
onesqa/th/publish/detail.php?SystemModuleKey=NewsPublish&ID=2548
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ตัวตนที่โดดเด่น
จุดเน้นของสถานศึกษา
แก้ปัญหาสังคม

“อัตลักษณ์ เอกลักษณ์และมาตรการส่งเสริม”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาทิศทางการดําเนินงานให้
เป็นไปตามบริบทที่เปลี่ยนไป กล่าวคือ ลดภาระ สร้างสรรค์ กัลยาณมิตร โดยรอบปี
ที่ผ่านมา สมศ. เปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนความจริง แต่สําหรับรอบสามนี้ สมศ.
จะเป็นแว่นขยาย ช่วยฉายภาพ สร้างความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้
3 มิติขึ้น ประกอบด้วยตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
โดยมีเป้าหมายการประเมินเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้น และเกิดผลอย่างยั่งยืนภายใต้
บริบทของสถานศึกษาเป็นสําคัญ
อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ
คือ
1. เชิงรูปธรรม ได้แก่ สูง ต่ํา ดํา ขาว อ้วน ผอม ผิวพรรณ บุคลิกท่าทาง
การพูด การแสดงออก เป็นต้น
2. เชิงนามธรรม ได้แก่ การเป็นคนดี มีวินัย มีความกตัญญู ความเมตตา
ความอดทน ความซื่อสัตย์ ความประหยัด ความขยัน และความเป็นคนเสียสละ เป็นต้น
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสมเป็นตัวบ่งชี้ที่ประเมิน
“ผลผลิต” ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา รวมไปถึงความสําเร็จตามจุดเน้น และจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
อัตลักษณ์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสัมพันธ์กับคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เป็นผลมาจากการจัดการศึกษาตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ด้านการอาชีวศึกษาผู้เรียนมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษาสัมพันธ์
กับผลลัพธ์ที่ปรากฏ (Learning Outcome) ในตัวบัณฑิตตามกรอบ 5 ด้าน ของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นคุณลักษณะ
ที่โดดเด่นของบัณฑิตของสถาบันนั้นๆ ตลอดจนสะท้อนภาพอัตลักษณ์ของบัณฑิตไทย
ในภาพรวมได้

การกําหนดอัตลักษณ์ ไม่ควรใช้
คําใหญ่มีความหมายกว้าง หรือ
ตีความได้หลายความหมาย ควรเป็น
คุณลักษณะเฉพาะ และสามารถ
เก็บข้อมูลได้จริง โดยอัตลักษณ์
ของแต่ละสถานศึกษาจะมีเพียง
อัตลักษณ์เดียว 1 สถาบัน 1
อัตลักษณ์ และสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ไปตามยุคตามสมัย
และเวลา
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
หมายถึง ลักษณะเด่นที่ปรากฏขึ้น
จนเป็นลักษณะร่วมขององค์กร
ชุมชน สังคม
“เอกลักษณ์ของสถานศึกษา”
หมายถึง จุดเด่น จุดเน้น หรือ
ความสําเร็จ จนเป็นที่ประจักษ์
และยอมรับโดยทั่วกัน กล่าวอีกนัย
หนึ่งคือ เมื่อกล่าวถึงสิ่งนี้จะนึกถึง
สถานศึกษาแห่งนี้ สถานศึกษา
สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ได้
มากกว่าหนึ่งเอกลักษณ์

* ผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
จากการบรรยายเรื่อง “เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสถาบันการบิน
พลเรือน วันที่ 26 เมษายน 2556
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คณะผู้จัดทํา

หน้ า 4
กิจกรรมประกันคุณภาพ

ที่ปรึกษา
วันที่ 15 ม.ค.2557 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รศ.นันทะ บุตรน้อย
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (องค์ประกอบที่ 1) ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา เวลา 10.00 น.
วันที่ 17 ม.ค.2557 ผช.อธิการบดีด้านประกันคุณภาพ และหัวหน้างานประกันคุณภาพ
บรรณาธิการ
การศึกษา เข้าร่วมประชาพิจารณ์ ร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2558-2563)
ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
วันที่ 20 ม.ค.2557 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพภายใน (องค์ประกอบที่ 9)
ณ
ห้
อ
งประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 เวลา 10.00 น.
กองบรรณาธิการ
น.ส.รัชสุภา การักษ์
วันที่ 22 ม.ค.2557 ประชุมวางแผนการดําเนินงานเครือข่ายประกันคุณภาพภายใน
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
(องค์ประกอบที่ 3 และ6) ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา เวลา 13.30 น.
น.ส.สิริลักษณ์ คนฉลาด
วันที่ 31 ม.ค.2557 ประชุมรายงานผลการดําเนินงานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ภายใน วางแผนพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมโอฬาร
นางนราทิพย์ เชื้อผู้ดี
ฤทธิ
์ ชั้น 10 เวลา 13.30 น.
นักวิชาการศึกษา
ภาพกิจกรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษา
ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนํามา
ปรับปรุงให้ข่าวประกันคุณภาพ
มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์
ต่อชาว มรภ.ลําปาง สําหรับคณะ/
หน่วยงานใดประสงค์ จะเผยแพร่
ข่าวสารประกันคุณภาพ ที่เกี่ยวกับ
คณะ/หน่วยงาน หรือต้องการทราบ
รายละเอียดข่าวสารเพิ่มเติม
สามารถติดต่อผู้จัดทําข่าวได้
ที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
ได้ทุกวันในเวลาราชการ
หรือทาง E-Mail :
Www.sirilak_lovena@hotmail.co.th
Www.sirivat_nb@hotmail.com
Www.nara_bo@hotmail.com
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เลขที่ 119 หมู่ 9
ถนนลําปาง-แม่ทะ ตําบลชมพู อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 52100
โทรศัพท์ 0-5424-1038 โทรสาร 0-5424-1038
โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1204-1206

