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กิจกรรมเด่น
ปรัชญา
มหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
ภายในปี พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา
ของภาคเหนือที่ผลิตบัณฑิต
บริการวิชาการและวิจยั
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ

อัตลักษณ์

http://www.plan.lpru.ac.th/web2015/

Featured Events
3 เมษายน 2559
กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวติ
เพือ่ เสริมสร้างนักศึกษาสูป่ ระตูอาเซียนเพือ่ เตรียมตัว
สูอ่ าเซียนและอาชีพในอาเซียน ณ ห้องประชุมจันทน์ผา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง โดยมี อาจารย์วฒ
ุ ริ ตั น์
พัฒนิบูลย์ ผู้ชว่ ยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ
เป็นประธานในพิธีเปิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการและสโมสรเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางจัดพิธี "สรงน้าพระและพิธรี ดน้าดาหัวอาจารย์และบุคลากรอาวุโส
เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย" เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารโอฬาร
โรจน์หิรัญ

การผลิตบัณฑิตจิตอาสา

จุดเด่น จุดเน้น
การบริการวิชาการแก่ทอ้ งถิ่น

ค่านิยมหลัก
L : LEARNING การเรียนรู้
P : PRIDE
ภาคภูมิใจ
R : RESEARCH วิจัย
U : UNITY
เอกภาพ

คติธรรม
วิริเยน ทุกข มจเจติ
ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2558-2561
มาแล้ว!!!
ท่านสามารถ download
เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2558-2561
ได้แล้วทีh่ ttp://www.edpex.org

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้จัดทา
(ร่าง) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ระดับอุดมศึกษา (ณ วันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2559)
ท่านทีส่ นใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลด
เอกสารเพิ่มเติมได้ที่
http://www.plan.lpru.ac.th/web2015/
?p=2&id=183.html
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รอบรั้วมหาวิทยาลัย

หน้า 2

Around Campus

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานเกษตรราชภัฏลาปางครัง้ ที4่ “เกษตรก้าวไกล
ร่วมใจฉลองราชภัฏ45ปี” วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ภายในงานมีกจิ กรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การประกวด
กล้วยไม้พนั ธุ์ต่างๆ การประกวดตกแต่งสวนประดิษฐ์ การออกร้านขายสินค้า
ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ เข้าเยี่ยมชมภายในงานอีกด้วย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทักษะความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพการศึกษา
สาหรับผู้นานักศึกษา เครือข่ายนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2558

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทักษะความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพ
การศึกษา สาหรับผูน้ านักศึกษา เครือข่ายนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2558
โดยได้รบั เกียรติจาก ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เปิดโครงการอบรม และอาจารย์วฒ
ุ ริ ตั น์ พัฒนิบลู ย์
ผศ.ดร.เบญจวรรณ เลาลลิต และอาจารย์ชยั วุฒิ โกเมท เป็นวิทยาการบรรยายพร้อมทัง้ ฝึกทักษะการปฏิบตั กิ าร
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุมโอฬารรัตน์ ชัน้ 1 อาคารโอฬาร โรจน์หริ ัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
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กิจกรรม QA_LPRU

Highlight

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
จัดโครงการอบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษา “QA better together”
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง กาหนดจัดโครงการอบรมสร้างความรู้
มุ่งสู่ความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษา “QA better together” ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม
โอฬารโรจน์ ชัน้ 1 อาคารโอฬาร โรจน์หริ ญ
ั ทัง้ นี้ ได้รบั เกียรติจาก รองศาสตราจารย์อษุ ณีย์ คาประกอบ ผูอ้ านวยการสานัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายในหัวข้อเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และแนวทางการดาเนินงาน
ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร โดยการอบรมครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้เพือ่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น

พูดคุยเรื่องมาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตั้งแต่ พ.ศ.2548
จึงเห็นสมควรทบทวน ปรับปรุง แก้ไขให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เกิดขึน้ ดังนัน้
เพือ่ ให้เกิดการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ทนั ต่อกระบวนทัศน์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป ส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของหลักสูตรในสาขาหรือสาขาวิชาต่างๆ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
รวมทั้ง การจัดระดับความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาในระดับอาเซียนและระดับสากล จึงมีแนวทางในการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1. การทบทวนและปรับสาระในบางประเด็นของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่
ปี พ.ศ.2548 ให้ทันสมัยโดยยึดหลักในการดาเนินการ กล่าวคือ การวิเคราะห์ภาพการศึกษาและทิศทางของโลกแล้ว
ย้อนกลับมาวิเคราะห์การจัดการศึกษาของประเทศไทย เพื่อให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
มีความทันสมัย และยืดหยุน่ เพือ่ รองรับการจัดการศึกษาทีห่ ลากหลายในขณะเดียวกัน ต้องสะท้อนให้เห็นเกณฑ์ดา้ นคุณภาพ
มากกว่าปริมาณ และเมือ่ สาเร็จการศึกษาจากแต่ละหลักสูตรจะต้องได้รบั การยอมรับความเท่าเทียมในปริญญาของหลักสูตร
ดังกล่าว
2. บูรณาการเกณฑ์ตา่ งๆ หนังสือเวียนทีเ่ กีย่ วข้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้มคี วามกระชับและชัดเจนในการปฏิบตั ิ รวมทัง้ ได้พจิ ารณาและสังเคราะห์
จากข้อมูลผลการวิจัย ผลการศึกษาของคณะทางานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการวิจัย เรื่อง การจัดทาข้อเสนอมาตรฐาน
การอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ข้อเสนอคณะทางานจัดทามาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เป็นต้น
สาระสาคัญของการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบับปี พ.ศ.2558
1. การแบ่งหลักสูตรเป็น 2 กลุม่ เพือ่ ตอบสนอง
ต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบนั ทีม่ คี วามหลากหลายและสอดคล้อง
กับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตรดังนี้
 หลักสูตรทางวิชาการ มุ่งให้บัณฑิตให้มีความ
รอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ และทักษะ
ด้านวิชาการ สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์
จริงได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย หลักสูตรแบบปกติ
และแบบก้าวหน้า

 หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบต
ั กิ าร มุง่ เน้นให้บณ
ั ฑิต
มีความรูท้ งั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เน้นความรู้ สมรรถนะ
และทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ
หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบตั เิ ชิงเทคนิคในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆโดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการหรือ
ผ่านการจัดสหกิจศึกษา ประกอบด้วย หลักสูตรแบบปกติ
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และหลักสูตรแบบก้าวหน้า
2.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
เน้นการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Skills)

มีต่อหน้าถัดไป
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อาทิ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะตามมาตรฐานสาขาวิชา
ที่กาหนดในหลักสูตร มีทักษะชีวติ (Life Skills) มีทักษะ
การเรียนรู้ (Learning Skills) และมีทักษะและรู้เท่าทัน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Literacy) ให้ความสาคัญกับ
หมวดสาขาวิชาศึกษาทัว่ ไป โดยทุกหลักสูตรต้องเรียนอย่างน้อย
30 หน่วยกิต มีการปรับลดจานวนหน่วยกิตของหมวดวิชาเฉพาะ
เพือ่ ให้เกิดความยืดหยุน่ ในการจัดการศึกษา ในขณะเดียวกัน
หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบตั กิ ารทีเ่ น้นทักษะด้านการปฏิบตั ิ
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานัน้ และหลักสูตรต่อเนือ่ ง จะกาหนด
สัดส่วนหน่วยกิตวิชาทฤษฎีกับปฏิบัติให้มีความใกล้เคียงกัน
เพือ่ เน้นให้เกิดความชานาญในการปฏิบตั ิ ควบคูก่ บั การเพิม่ พูน
องค์ความรูใ้ นเชิงวิชาการ รวมทัง้ กาหนดให้มกี ารฝึกงานในสถาน
ประกอบการ หรือสหกิจศึกษา ซึง่ จะสอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบตั กิ าร
ทีเ่ น้นทักษะด้านการปฏิบตั เิ ชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานัน้ ๆ
นอกจากนี้ มีการกาหนดคุณสมบัตผิ เู้ ข้าศึกษาสาหรับหลักสูตร
แบบก้าวหน้า และหลักสูตรต่อเนือ่ งคุณสมบัตอิ าจารย์ประจา
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และเพิม่ เติมนิยามศัพท์ เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในการนาไปปฏิบตั ิ
รวมทั้ง กาหนดความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
สาหรับอาจารย์ที่เข้าใหม่
3. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มีการนิยาม และปรับคุณสมบัตขิ องอาจารย์เพือ่ ทาหน้าทีต่ า่ งๆ
ให้มคี วามชัดเจน โดยมีหลักการว่า คุณวุฒขิ องอาจารย์ผสู้ อน
จะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับ
ระดับปริญญาทีส่ อน และจะต้องมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่
ส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการ
ทีไ่ ม่สามารถใช้ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ซึง่ ได้รบั
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดอย่างน้อย 3 รายการ
ในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจยั
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจได้วา่ อาจารย์เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ดา้ นการวิจยั
เพียงพอทีจ่ ะทาการสอนในระดับบัณฑิตศึกษามีการปรับคุณสมบัติ
ของอาจารย์ผสู้ อนวิทยานิพนธ์ อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก โดยเน้นประสบการณ์ความเชีย่ วชาญ
ในสาขาวิชานัน้ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถบริหารจัดการได้
4. แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ยังได้ปรับรายละเอียดต่างๆ สาหรับเป็น
แนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ให้มปี ระสิทธิภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาทีม่ กี ารปรับปรุง อาทิ การเปิดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนือ่ ง) จานวนและคุณวุฒอิ าจารย์ การบริหาร
หลักสูตรกรณีมขี อ้ ตกลงร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงาน
อืน่ ทีไ่ ม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา เพิม่ มาตรการกากับดูแลการคัดลอก
ผลงานหรือการจ้างทาผลงานของบัณฑิต และเพิม่ หัวข้อการควบคุม
มาตรฐานหลักสูตร
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ทัง้ นี้ เพือ่ ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถนาเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรไปเป็นหลักในการจัดทาหลักสูตร และพัฒนาการเรียน
การสอนให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้จดั ประชุมชีแ้ จงแนวทางการดาเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมภิ าค
ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพือ่ ให้
สถาบันอุดมศึกษารับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางการดาเนินการ
ตามประกาศกระทวงศึกษาธิการ ทัง้ 3 ฉบับ คือ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ตลอดจนสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและสามารถนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างถูกต้อง
มาตรฐานการศึกษาเป็นหลักเกณฑ์ทสี่ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อยากให้ทุกภาคส่ วน
ทั้งสถาบันอุดมศึ กษา ผู้สอน ผู้เ รียน และผู้มีส่ว นได้
ส่วนเสียตระหนักถึงประโยชน์ในการกากับดูแล และมีสว่ นร่วม
ในการนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เพือ่ ให้การจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปในทิศทางทีส่ อดคล้องกับบริบท
ของสังคมและประเทศอย่างมีคุณภาพ
ที่มา : อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 42 ฉบับ 453
เอกสารเผยแพร่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ.2559

ภาพกิจกรรม QA

Image Activity

อาจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบลู ย์ ผูช้ ่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อานาจกิติกร คณบดี
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม และนางสาวรัชสุภา การักษ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เข้าร่วม
ประชุมรับฟังความคิดเห็นตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ณ The Berkeley Hotel กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
10 มีนาคม 2559

อาจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ชว่ ยอธิการบดีดา้ นประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เข้าร่วมประชุมคณะทางาน
เครือข่ายเชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (เครือข่าย C-IQA) โดยมี ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระยาศรีวสิ ารวาจา สานักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่ นการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
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งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
119 หมู่ 9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง 52100
054 241038 ต่อ 1204-1206
http://www.plan.lpru.ac.th/web2015/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009077658206&fref=photo
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