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Featured Events

ปรัชญา
มหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

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

อัตลักษณ์

เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2559 ดร.คมศร วงษ์รกั ษำ รักษำกำรแทนผูอ้ ำนวยกำร สำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) แถลงข่ำวในหัวข้อ “กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่”
โดยมีสื่อมวลชนร่วมทำข่ำวกว่ำ 25 คน ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. โดยรักษำกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรได้
กล่ำวว่ำ ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่จะเป็ นไปตำม Roadmap ที่รัฐบำลกำหนดไว้ และคำดว่ำ
จะเริ่มทดลองใช้มำตรฐำนกำรประเมินได้ในเดือนกรกฎำคม โดยจะทดสอบกับสถำนศึกษำด้วยวิธีกำร
เลือกกลุ่มตัวอย่ำงให้ครอบคลุมตำมควำมหลำกหลำยของสถำนศึกษำที่มีบริบทแตกต่ำงกัน ทั้งในระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน และด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ซึ่ง สมศ. ตั้งเป้ำหมำยในกำรสร้ำงมิติใหม่ของกำรประเมิน
กำรศึกษำที่จะให้สำมำรถสะท้อนควำมเป็ นจริงของคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำนั้นๆ และ
ต้องมีควำมสอดคล้องกับภำรกิจและกำรวัดผลของกระทรวงศึกษำธิกำรและวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของสถำนศึกษำด้วย ทั้งนี้ แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สมศ. จะนำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริหำร สมศ. เพื่อพิจำรณำต่อไป

การผลิตบัณฑิตจิตอาสา

จุดเด่น จุดเน้น
การบริการวิชาการแก่ทอ้ งถิ่น

ค่านิยมหลัก

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนำยน 2559 ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิ บูลย์
ผูช้ ่ ว ยอธิ กำรบดี ดำ้ นประกัน คุ ณภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ลำปำง เข้ำร่วมกำรฝึ กอบรมหลักสูตรประเมินคุณภำพภำยใน
ระดับหลักสูตร ที่ สกอ. จัด ขึ้ น ณ โรงแรมเซ็ น จูรี่ พำร์ ค
กรุงเทพมหำนคร

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

คติธรรม
วิริเยน ทุกข มจเจติ
ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

คำอธิบำยเพิ่มเติม คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 2557
(ณ วันที่ 4 ก.ค.59)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้จดั ทำคำอธิบำยเพิม่ เติม คูม่ อื กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 2557 (ณ วันที่ 4 ก.ค.59) เพือ่ ชี้ แจงอธิบำยเพิ่มเติมในประเด็น
ตำมองค์ประกอบคุ ณภำพ และตัวบ่งชี้ ของ สกอ.
ท่ำนสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติม และดำวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :
http://www.mua.go.th/users/bhes/QAMUA58/iqa_add_04072559.pdf
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Around Campus

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง รับโล่ประกำศเกียรติคุณในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก จังหวัดลำปำง ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2559
ศูนย์อำนวยกำรป้องกันและปรำมปรำบยำเสพติด จังหวัดลำปำง ได้จดั กิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก จังหวัดลำปำง
ประจำปี 2559 ในกำรนี้ ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง เข้ำรับโล่ประกำศเกียรติคณ
ุ ด้ำนกำรป้องกันยำ
เสพติดจำกนำยสำมำรถ ลอบฟ้ ำ ผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัดลำปำง ณ บริเวณลำนกิจกรรมรถม้ำ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำลำปำง กิจกรรมดังกล่ำวนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จำนวน 3 คน ได้รบั กำรคัดเลือก และเข้ำรับโล่ประกำศเกียรติคณ
ุ ประเภทเยำวชนต้นแบบนครลำปำง ทีม่ ผี ลงำนป้องกันและ
แก้ไขปั ญหำยำเสพติด ประจำปี 2559 ได้แก่ นำยอภิชำติ มะโนปิ น นักศึกษำสำขำวิชำดนตรี คณะมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ , นำยสิทธิ
ศักดิ์ บุญมำ นักศึกษำสำขำวิชำภำษำไทย คณะครุศำสตร์ และนำงสำวพิมพิไล ดอกผูช้ ำย นักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดกำรประชุมวิชำกำรและนำเสนอผลงำนวิจัย
ระดับชำติ “ครุศำสตร์วิจยั 2559 : NACE 2016” วันที่ 29 ก.ค.59 ณ ห้องประชุมโอฬำรโรจน์
มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ ล ำปำง ผู้ช่ ว ยศำสตรำจำรย์น พนั น ท์ สุ ข สมบูร ณ์ รองอธิ ก ำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง เป็ นประธำนเปิ ดโครงกำรกำรประชุมวิชำกำรและกำรนำเสนอ
ผลงำนวิจยั ระดับชำติ “ครุศำสตร์วิจยั 2559 : NACE 2016” ประจำปี กำรศึกษำ 2559 โดย
มีผูช้ ่ ว ยศำสตรำจำรย์ ดร.วิ ย ดำ เหล่ ม ตระกูล คณบดี ค ณะครุ ศ ำสตร์ เป็ นผูก้ ล่ ำ วรำยงำน
ภำยหลังพิธีเ ปิ ดได้รับเกีย รติจำก รองศำสตรำจำรย์ ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผูอ้ ำนวยกำร
สถำบัน ทดสอบกำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ (สทศ.) ปำฐกถำ เรื่ อ ง กำรทดสอบทำงกำรศึ ก ษำ
ระดับชำติกบั กำรปฎิรูปกำรศึกษำ ทั้งนี้ กำรจัดโครงกำรดังกล่ำว มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อนำเสนอ
งำนวิจยั และผลงำนทีเ่ กีย่ วข้องทำงกำรศึกษำ เพือ่ กระตุน้ ให้คณำจำรย์ นักวิชำกำร และผูเ้ กีย่ วข้องเกิด
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบกำรณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในกำรพัฒนำงำนวิจัย เพื่อรวบรวม
บทควำมทำงวิชำกำร ในรูปแบบของเอกสำรเชิ งวิ ชำกำร และสร้ำ งเครื อข่ำยในกำรพัฒนำ
งำนวิ จัย ให้เ กิ ด ขึ้ นระหว่ ำ งนั ก วิ จัย สถำบัน กำรศึ ก ษำ ตลอดจนหน่ ว ยงำนภำครั ฐ และ
ภำคเอกชน
วันที่ 10 สิงหำคม 2559 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ลำปำง ประกอบพิธีทำบุญตักบำตร ถวำยรำชสดุ ดีเ ฉลิ มพระเกี ยรติ ส มเด็ จ พระนำงเจ้ำสิ ริกิต์ิ
พระบรมรำชินีนำถ และลงนำมถวำยพระพร เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ 12 สิงหำคม 2559 ณ ห้องประชุมชัน้ 2 สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมกับสำนักงำนกองทุนสนับสนุ นกำรวิจยั (สกว.) จัดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ "ลำปำงวิจยั ครั้งที่ 2" วันที่ 16
สิงหำคม 59 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมเกีย รติ สำยธนู อธิกำรบดีมหำวิท ยำลัยรำชภัฏลำปำง เป็ นประธำนเปิ ดงำนจัดกำรประชุม วิชำกำร
ระดับชำติ "ลำปำงวิจัยครั้งที่ 2" ณ หอประชุมจันทน์ ผำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ลำปำง ได้รับควำมสนใจจำกคณะผูบ้ ริ หำร ผูท้ รงคุ ณวุฒิและ
นักศึกษำที่สนใจเข้ำร่วมกำรรับฟั งบรรยำยพิเศษในหัวข้อ “พลิกฟื้ นกำรศึกษำไทยให้กำ้ วทันอำเซียน” จำก ดร.วิริยะ ฤำชัยพำณิชย์ กว่ำ 200 คน
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Highlight

เมื่ อ วั น ที่ 24-25 กรกฎำคม 2559 งำนประกั น คุ ณ ภำพ
กำรศึ ก ษำ กองนโยบำยและแผน ได้ จั ด โครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร “หลักสูตรผูป้ ระเมินคุ ณภำพกำรศึ กษำภำยใน
ระดับหลักสูตร” ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยำกำร
จั ด กำร มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ ล ำปำง เพื่ อ ให้บุ ค ลำกรของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภำพ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมินคุ ณภำพ
ภำยในระดับหลักสูตร รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน พ.ศ.2557 และทำหน้ำที่
เป็ นผูป้ ระเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ หลักสูตรได้อย่ำง
มีคุณภำพและมีมำตรฐำน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นำงสำวอำภรณ์ แก่นวงศ์ เลขำธิ กำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เป็ นประธำนเปิ ดกำรประชุ มเชิงปฏิบัติกำรและมอบนโยบำยกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำนิ สิต นักศึกษำ ในสถำบันอุดมศึกษำ ณ โรงแรมอีสตัน กรุงเทพมหำนคร โดยมีคณะอนุ กรรมกำรด้ำนนโยบำยและแผน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ คณะทำงำนเพื่อพิจำรณำยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำนิ สิต นักศึกษำ ในสถำบันอุดมศึกษำ , รองอธิกำรฝ่ ำย
วิชำกำร , รองอธิกำรฝ่ ำยกิจกำรนิ สิต นักศึกษำ ผูบ้ ริหำร อำจำรย์ ทั้งสถำบันอุดมศึกษำรัฐและเอกชน เข้ำร่วมประชุม
นำงสำวอำภรณ์ แก่นวงศ์ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กล่ำวตอนหนึ่ งว่ำ กำรพัฒนำบัณฑิต
ซึ่งเป็ นผลผลิตของสถำบันอุดมศึกษำเพื่อให้เป็ น “ทรัพยำกรบุคคล” ที่สมบูรณ์แบบ สำมำรถตอบสนอง
และเอื้ ออำนวยต่อกำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติได้ในทุกๆ ด้ำน ในสภำพสังคมปั จจุบันที่มีควำม
เปลี่ ย นแปลงอย่ำ งมำกและรวดเร็ ว นั้ น กำรบูร ณำกำรกำรเรี ย นกำรสอนกับ กิจ กรรมนิ สิ ตนั ก ศึ กษำ
เข้ำ ด้ว ยกัน จึ ง เป็ นสิ่ ง จ ำเป็ นอย่ ำ งมำกและถื อ เป็ นหลัก กำรส ำคัญ ในยุ ท ธศำสตร์ กำรพัฒ นำนิ สิ ต
นั กศึ กษำในสถำบันอุด มศึ ก ษำ ซึ่ ง ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุ ดมศึ กษำกำลังด ำเนิ นกำรยกร่ ำ ง
ยุทธศำสตร์ฉบับนี้ อยู่ โดยได้กำหนดกรอบแนวคิดว่ำ กำรจัดกำรศึ กษำระดับอุดมศึกษำไม่ใช่ เน้นแต่
องค์ค วำมรูห้ รื อควำมเป็ นเลิ ศ ทำงวิ ช ำกำรแต่ เ พีย งอย่ำ งเดี ย ว แต่ ค วรใช้กิจ กรรมเป็ นเครื่ องมือทำง
กำรศึกษำในกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตด้วย เลขำธิกำร กกอ. กล่ำวอีกว่ำ กำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรในวันนี้
จึงมีวตั ถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อระดมและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรกำหนดกลยุทธ์ มำตรกำรหรือ
แนวทำงในกำรบูรณำกำรระหว่ำงทักษะทำงด้ำนวิ ชำกำรและกิจ กรรมนอกห้องเรียน เพื่อกำรพัฒนำ
คุณภำพบัณฑิต ที่จะนำไปสู่กำรจัดทำยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำนิ สิต นักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ ให้มี
ควำมเป็ นบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ (Learning Outcome) และเพื่อรับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำนิ สิต นักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ จำกผูบ้ ริหำรสถำบันอุดมศึกษำ ฝ่ ำยวิชำกำร
และฝ่ ำยกิจกำรนิ สิตนักศึกษำและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในกำรจัดทำยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำนิ สิต นักศึกษำใน
สถำบันอุดมศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำต่อไป
ที่มา : จดหมายข่าว สกอ.
ฉบับที่ 325 ประจาวันที่ 30 พ.ค.2559
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เข้าร่วมประชุมสัมมนา

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ กองนโยบำยและแผน คณะผูบ้ ริหำร และผูแ้ ทนคณะต่ำงๆ เข้ำร่วม
กำ ร ป ร ะ ชุ มสั ม มน ำ เรื่ อ ง "กำ ร จั ด ท ำ หลั ก สู ต ร ตำ มเกณ ฑ์ ม ำ ตร ฐ ำ น หลั ก สู ต ร
พ.ศ.2558" เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2559 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

เมือ่ วันที่ 26 สิงหำคม 2559 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์วฒ
ุ ริ ตั น์ พัฒนิบลู ย์ ผูช้ ว่ ยอธิกำรบดี
ด้ำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ได้เข้ำร่วมเสวนำแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับ กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ในหัวข้อ
เรือ่ ง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และกำรบริหำรหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) ให้ทนั ต่อโลกำภิวตั น์ ณ ส ำนักสิริพฒ
ั นำ
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร
เมือ่ วันที่ 29 สิงหำคม 2559 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.อภิรกั ษ์ ชัยเสนำ รองอธิกำรบดี ผูช้ ว่ ย
ศำสตรำจำรย์วฒ
ุ ริ ตั น์ พัฒนิบลู ย์ ผูช้ ่วยอธิกำรบดี ด้ำนประกันคุณภำพ และนำงสำวรัชสุภำ
กำรักษ์ หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง เข้ำร่วมกำร
ประชุมสัมมนำแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรือ่ ง ระบบประกันคุณภำพทีส่ ถำบันอุดมศึกษำเลือกใช้ ณ The
Berkeley Hotel กรุงเทพมหำนคร

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ.2559

ภาพกิจกรรม QA
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โครงการอบรม

รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คาประกอบ
ผู้อานวยการสานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่ อ วั น ที่ 23 พฤษภาคม 2559 งำนประกัน คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำ กองนโยบำยและแผน ได้จดั โครงกำรอบรมสร้ำง
ควำมรูม้ ุ่ง สู่ควำมเข้ำใจกำรประกันคุณภำพกำรศึก ษำ “QA
Better together” โดยได้เรียนเชิญ รองศำสตรำจำรย์อุษณีย์
คำประกอบ ผูอ้ ำนวยกำรสำนั ก พัฒนำคุ ณภำพกำรศึ ก ษำ
มหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่ มำเป็ นวิทยำกรในครั้งนี้ เพื่อชี้ แจง
สร้ำ งควำมเข้ำ ใจกั บ อำจำรย์ ป ระจ ำหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ
องค์ประกอบคุณภำพ ตัวบ่ง ชี้ เกณฑ์ก ำรประเมินคุ ณภำพ
ภำยในระดั บ หลั ก สู ต ร พร้อ มรั บ กำรประเมิ น คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร และเพื่อให้อำจำรย์ประจำ
หลั ก สู ต รรับ ทรำบหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทำงกำรบริ ห ำร
หลัก สู ต รตำมเกณฑ์ม ำตรฐำนหลัก สู ต รระดับ อุ ด มศึ ก ษำ
พ.ศ.2558

เมื่ อ วั น ที่ 15 กรกฎาคม 2559 งำนประกั น คุ ณ ภำพ
กำรศึ ก ษำ กองนโยบำยและแผน ได้จัด โครงกำรอบรม
เชิงปฏิบตั ิกำร “กำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูล CHE QA Online”
ระดับ หลัก สู ตร โดยได้เ ชิ ญ ที มวิทยำกรที่ เ ป็ นผูด้ ูแลระบบ
จำกมหำวิ ท ยำลัย นเรศวร คื อ นำงสำวมำร์ฏ ำ ชยทัต โต
นำงสำว ศุลรี ตั น์ สงนรินทร์ และนำงสำวกัญญำรัตน์ ประทุมศิริ
มำอบรมบรรยำยพร้อมฝึ กปฏิบตั ใิ นครัง้ นี้ เพื่อให้ผูร้ บั ผิ ดชอบ
กรอกผลกำรดำเนิ นงำนของทุกหลักสูตร มีควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
ระบบฐำนข้อ มู ล ด้ ำ นกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ
ระดับอุดมศึกษำ (CHE QA Online) และเพือ่ เสริมสร้ำงทักษะ
และเพิ่ มพูนข้อมูลในกำรด ำเนิ นงำนผ่ ำนระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (CHE QA
Online) กำรนำเข้ำข้อมูลพื้ นฐำน กำรประเมินผลและกำรจัดทำ
รำยงำนประจำปี ที่เป็ นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน
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ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันฯ

เมื่ อ วั น ที่ 13 กรกฎาคม 2559 งำนประกัน คุ ณ ภำพกำรศึ กษำ กองนโยบำยและแผน ได้มีกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ครัง้ ที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมโอฬำรฤทธิ์ ชั้น 10
อำคำรโอฬำร โรจน์ หิรัญ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง ในกำรประชุ มครั้ง นี้ มีวำระในกำรพิ จ ำรณำที่ ส ำคัญ
ประกอบด้วย 1) รำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนตำมองค์ประกอบคุณภำพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมินระดับหลักสูตร
คณะ และมหำวิทยำลัย รอบ 9 เดือน 2) คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ปี กำรศึกษำ
2558 3) (ร่ำง) คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์และพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษำ และ 4) แบบฟอร์ม
บันทึกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ปี กำรศึกษำ 2558
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