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Lampang Rajabhat
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน ขอขอบพระคุณ

University
มหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อัตลักษณ์ :
การผลิตบัณฑิตจิตอาสา
จุดเด่น จุดเน้น :

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้มีการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน พ.ศ.2557
เพื่อเป็นการติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน การดําเนินการดังกล่าวสําเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ โดยในการรับประเมินฯ
ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์ในการให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหาร
และบุ ค ลากรจากคณะ สํ า นั ก สถาบั น และกอง ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นสํ า คั ญ ยิ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ น
การดําเนินการประเมินฯ ในครั้งนี้
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน จึงใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ไว้ ณ โอกาสนี้
กิจกรรมเด่น

ตามที่พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หัว ฯทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ า โปรด
กระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จแทน
พระองค์ ในการพระราชทานปริญญากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ประจําปี 2557 ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 57 ณ หอประชุม ทีปังกร
รัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในการนี้ ท างมหาวิ ย าลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปางขอแจ้ ง เปิ ด ระยะเวลา
ในการลงทะเบียนบัณฑิต ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 27 กรกฎาคม
57 และจะมีเอกสาร “สารบัณฑิต” ส่งถึงบัณฑิตทุกท่านตามที่อยู่ที่แจ้ง
กับงานทะเบียน

สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง
เชิ ญ ร่ ว มงานพิ ธี ไหว้ ค รู ด นตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ พิ ธี กิ น อ้ อ ผญ๋ า
พิธีตานก๋วยสลาก การแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค และ การเสวนาทาง
วิชาการเรื่อง “วิถีคน วิถีกลอง” ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน
พ.ศ. 2557 ณ ข่ ว งวั ฒ นธรรม สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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รอบรั้วมหาวิทยาลัย

กําหนดการงาน มุทิตา “อําลากาสะลอง” ๕๗
วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
ภาคเช้า
๐๙.๐๐ น. ผู้ร่วมงานมาพร้อมกัน ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์
(สวนสามสอ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๐๙.๑๙ น. ทําพิธีสืบชะตา ผู้เกษียณอายุราชการ
ภาคค่ํา
๑๘.๐๐ น. ผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมใหญ่จันทน์ผา
๑๘.๓๐ น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน
๑๘.๔๙ น. ประธานในพิธี กล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
พร้อมกล่าวเปิดงาน
– การแสดงชุดที่ ๑
– การนําเสนอวิดีทัศน์ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
– การแสดงชุดที่ ๒
– มอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ

โครงการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงองค์กรต้นแบบ สวมหมวกนิรภัย
100% “ร่วมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย….ห่วงใครให้ใส่หมวก” ระหว่าง
มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏลําปาง ร่ วมกั บ บริ ษัท อิ นทราเซรามิ ค จํากั ด และ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด สาขาลําปาง กิจกรรมการ
ดําเนินงานโครงการนี้จะเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสให้
เกิดการรับรู้ และกระตุ้นจิตสํานึกในการขับขี่ปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งผู้
ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ทั้งนี้ได้มีแนวคิดร่วมกันว่า
ภาคอุตสาหกรรม

ควรต้องให้ความสําคัญกับการรณรงค์ความปลอดภัย

ทางถนนให้เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยให้บุคลากร ในองค์กรทุกระดับมีส่วน
ในการกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย ทางถนนภายในองค์กร
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สกอ.ขับเคลื่อนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก
โดย รองศาสตราจารย์ พินิติ รตะนานุกูล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ร่วมกล่าว
เปิดงานสัมมนาในหัวข้อ University Rankings 360 Degree : Challenges Opportunities and Partnerships in ASEAN เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ โดยการจัด
สัมมนาดังกล่าวเป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา British Council
ประเทศไทย Thomson Reuters เพื่อ เป็นเวทีในการให้ความรู้และแลกเปลี่ย นความคิด เห็น เกี่ย วกั บ
ประเด็ น และผลกระทบต่ า งๆ ของการจัด อัน ดั บมหาวิทยาลั ยโลก ผู้เ ข้าร่วมสัม มนาในครั้ง นี้ไ ด้แ ก่
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทย และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
“การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกถือเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้มหาวิทยาลัย
ทั่วโลกมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยของตนให้มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันในเวทีโลก ซึ่งการ
พัฒนาและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาไทยให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก เป็นหนึ่งในนโยบายหลัก
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยโลก” รองเลขาธิการฯ กล่าว

ที่มา : จดหมายข่าวสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปีท่ี 5 ฉบับที่ 227 ประจําวันที่ 14 กรกฎาคม 2557
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สมศ. สนอง คสช. ชะลอประกาศตัวบ่งชี้รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา

พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เปิดเผยถึง
การเข้าพบ พลตํารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษที่กํากับการปฏิบัติงานของ สมศ. ว่าได้รายงานผลการดําเนินงานการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม และการดําเนินงานปีงบประมาณ 2557 ในช่วง 3 ไตรมาส
ที่ผ่านมา ซึ่ง สมศ. สามารถดําเนินการได้ตามแผนงานที่กําหนด พร้อมกันนี้ได้นําเสนอ
ร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) โดยยึดตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พันธกิจของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ 3 มิติ คือ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมและเน้นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อลด
ภาระสถานศึกษา
“ขณะนี้สามารถสรุปตัวบ่งชี้ ที่สามารถสะท้อนคุณภาพ 7 ด้าน ประกอบด้วยคุณภาพศิษย์ คุณภาพครุ/อาจารย์ การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
ความสัมพันธ์กับชุมชน สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อัตลักษณ์/เอกลักษณ์และมาตรการส่งเสริม โดยได้เริ่มดําเนินการพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ตั้งแต่ปี 2555 มีการจัดประชุมประชาพิจารณ์อย่างกว้างขวางจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (พ.ย.2556-ม.ค.2557)
และทดลองการประเมินนําร่องกับสถานศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ (เม.ย.-มิ.ย. 2557)”
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ กล่าวและว่าสําหรับผลการดําเนินงาน

ผู้อํานวยการ สมศ. กล่าวต่อถึงกรณีที่ประธาน คสช. ได้กล่าวขอบคุณ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่ผ่านมา (พ.ศ.2554-2557) ประกอบด้วย

ในความร่วมมือของ สมศ. เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 ส.ค. 2557 ว่า สมศ.เห็นชอบ

ระดับอุดมศึกษา 1,646 คณะ จาก 260 สถาบัน ดําเนินการได้ 1,636 คณะ

ตามข้ อ เสนอของ คสช. ในการชะลอการประกาศ ตั ว บ่ ง ชี้ก ารประเมิ น

จาก 254 สถาบั น คิ ด เป็น ร้ อยละ 99.39 ด้ า นการอาชี ว ศึก ษา 794 แห่ ง

คุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา ออกไปจนกว่า สมศ. จะเสนอ

ดํ า เนิ น การแล้ ว 754 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 94.96 การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
33,912 แห่ง ดําเนินการแล้ว 31,248 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.14 การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) จํานวน 2,560 แห่ง ดําเนินการแล้ว 2,281
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.10 การศึกษานอกระบบ 903 แห่ง ดําเนินการแล้ว
723 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.07 ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก จํ า นวน 22,005 แห่ ง
ดํา เนินการแล้ว 5,989 แห่ง คิด เป็น ร้อยละ 27.22 ซึ่ งเพิ่ ง ดํา เนิน การเป็ น
ปีแรก ทั้งนี้ รวมจํานวนสถานศึกษาทุกระดับ ที่ต้องได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2557) มี จํา นวน 62,080 แห่ ง และ สมศ.

เรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเมื่อมีการจัดตั้งรัฐ บาลแล้ว และ
ให้จัดการประเมินให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบันการศึกษา จึงขอให้
4 เครือข่าย ประกอบด้ว ย ที่ประชุม อธิการบดีแห่ง ประเทศไทย (ทปอ.)
ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ (ทอมก.) ที่ ป ระชุ ม
อธิ การบดีม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ (ทปอ.มรภ.) สมาคมสถาบั นอุ ดมศึ ก ษา
เอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เสนอประเภทและจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย
พร้ อ มระบุ ชื่ อ แต่ ล ะสถาบั น โดยผ่ า นการเห็ น ชอบจากต้ น สั ง กั ด และ
แจ้ง สมศ. เพื่อนําเข้าคณะกรรมการบริหาร สมศ. พิจารณาต่อไป ภายใน
วันที่ 20 ส.ค. 2557

ดําเนินการแล้ว 42,885 คือเป็นร้อยละ 69.08
ที่มา : สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ ปีท่ี 61 ฉบับที่ 47 วันที่ 8 ส.ค.2557
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ภาพกิจกรรมประกันคุณภาพ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2556
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ภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน พ.ศ.2557

ต่อหน้าถัดไป
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งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน
ขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจในการรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556
ให้สามารถสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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