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Around Campus

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้จดั พิธีถวายตัว
เป็ นคนของพระราชา ข้า ของแผ่ น ดิ น และพิ ธี ป ระดับ เข็ม นัก ศึ ก ษาใหม่ ประจ าปี การศึ ก ษา ๒๕๕๙ ณ สนามกี ฬ ากลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

ภาพกิจกรรม QA

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้เรี ยนเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปี การศึกษา ๒๕๕๘ เข้าร่ วมประชุม ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์
ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์ หิรัญ เพื่อร่ วมกันพิจารณา ทบทวนผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายในระดับหลักสู ต ร
ปี การศึกษา ๒๕๕๘ พร้อมทั้งให้ขอ้ สังเกต และข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นคณะกรรมการประเมินฯ
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ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ภาพกิจกรรม QA

วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้เรี ยน
เชิญคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ เข้าร่ วมประชุม
พร้ อมกัน ณ ห้องประชุ มโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ เพื่อร่ วมกันให้ขอ้ มูลผลการดาเนิ นงานในเกณฑ์
มาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง พิจารณาทาความเข้าใจ วิเคราะห์รายละเอียดของ (ร่ าง) รายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งการเขียนรายงานการประเมินตนเองให้มี
ความสมบูรณ์ ชัดเจนยิง่ ขึ้น
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้กาหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสู ตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างเดือนสิ งหาคม - กันยายน ๒๕๕๙ มีหลักสู ตรที่เปิ ดสอน และรับ
การประเมิน ทั้งหมด จานวน ๑๔ หลักสู ตร ๕๒ สาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสู ตรระดับ ปริ ญญาตรี ๗ หลักสู ตร
จานวน ๔๓ สาขาวิชา หลักสู ตรระดับบัณ ฑิตศึกษา ๖ หลักสู ตร แบ่งเป็ นหลักสู ตรระดับ ปริ ญญาโท ๕ หลักสู ตร
จานวน ๗ สาขาวิชา หลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก ๑ หลักสู ตร จานวน ๑ สาขาวิชา และประกาศนี ยบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู จานวน ๑ หลักสู ตร งานประกัน คุ ณภาพการศึ กษา ขอขอบคุ ณคณะกรรมการประเมิน ฯ หน่ วยงานระดับคณะ
อาจารย์ประจาหลักสู ตร และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมแรง ร่ วมใจ และมีส่วนสาคัญในการผลักดันให้เกิดการมี
ส่ วนร่ วมในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจนทาให้สามารถสาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี

ต่อหน้าถัดไป
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ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้
ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดับ คณะ
ประจ าปี การศึ ก ษา ๒๕๕๘ ระหว่า งเดื อ นกัน ยายน - ตุ ล าคม
๒๕๕๙ มี ค ณะที่ รั บ การประเมิ น ทั้ งหมด จ านวน ๖ คณะ
งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมิน
หน่ ว ยงานระดับ คณะ อาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต ร และผู ้มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมแรง ร่ วมใจ จนทาให้สามารถสาเร็ จลุล่วง
ได้ดว้ ยดี
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ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกี ยรติ สายธนู อธิ การบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เข้าร่ วมพิธีบาเพ็ญกุศลถวายเป็ นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ด้วยความอาลัย และน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ หาที่สุดมิได้
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่ อ วัน ที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิ ก ายน พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ล าปาง รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในจาก
คณะกรรมการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ประจาปี การศึ กษา ๒๕๕๘ โดยมี อธิ การบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่ วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ
งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เป็ นส่ วนสาคัญในการดาเนิ นงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ และ
ทาให้การดาเนินงานในครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
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เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง นาคณะ
ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่ วมรวมพลังแห่ งความภักดี เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณพร้อมประกาศความจงรักภักดี
และร่ วมราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ บริ เวณด้านหน้าอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
กาหนดจัดโครงการอบรม QA Better Together “การเขียน มคอ.๗ พิชิตเกณฑ์”
ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้รั บเกี ย รติ จ ากศาสตราจารย์
นายแพทย์วุฒิ ชัย ธนาพงศธร ผู ้เ ชี่ ย วชาญจากส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เป็ นวิทยากรให้ความรู ้พร้อมทั้งฝึ กปฏิบตั ิการให้กบั ผูเ้ ข้าอบรม
งานประกันคุณภาพการศึ กษาจะดาเนิ นการส่ งบันทึ กข้อความแจ้งให้ทุกคณะ
เพื่อให้คณะดาเนินการพิจารณาอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่ วมโครงการอบรมใน
ครั้งนี้

ศาสตราจารย์นายแพทย์วฒ
ุ ิชัย ธนาพงศธร
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกอ.
สกอ.

