
ปีที� 1 ฉบบัที� 5  ประจําวันที�  1 - 15 พฤษภาคม  2557

การประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจาํปีการศึกษา  2556
คณะวิทยาศาสตร ์ ขอแจง้กาํหนดการ  การประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจาํปีการศึกษา  2556  ของระดบัต่าง ๆ  ดงันี�

เกร็ดความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา
 การประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร

                    การประกันคุณภาพ คือ การดําเนินกิจกรรมและภารกิจต่าง ๆ ทั �งด้านวิชาการ การบริการ /การจัดการ เพื�อสร้าง
ความมั�นใจให้ผู้ รับบริการทางการศึกษา ทั �งผู้ รับบริการโดยตรง คือ ผู้ เรียน ผู้ปกครอง และผู้ รับบริการทางอ้อม คือ สถาน
ประกอบการ ประชาชน และสงัคมโดยรวม ว่าการดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และทําให้ผู้ เรียนมีคุณภาพหรือ
คุณลกัษณะที�พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที� ได้กําหนดไว้ การประกันคุณภาพมีแนวคิดอยูบ่นพื �นฐานของการ "ปอ้งกัน" 
ไม่ให้เกิดการทํางานที�ไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตที�ไม่มีคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการที�มี
จดุมุ่งหมายเพื�อการพัฒนาการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดให้การจดัการศึกษายดึหลกั
ให้มีมาตรฐานและมีการประกันคุณภาพ
  
                 การศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาแบง่เป็น  2  สว่นคือ    
                   1.การประกันคุณภาพภายใน เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจากภายในโดยบคุลากรของสถานศกึษานั �นเอง หรือโดยหนว่ยงานต้นสงักัดที�มีหน้าที�กํากับดูแลสถานศึกษานั �น เอง
ถือได้ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นสว่นหนึ�งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาและการทํางานของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาที�ต้องดําเนินการอยา่งต่อเนื�อง มีการกําหนดเปา้หมายหรือมาตรฐานการศึกษาที�สอดคล้องกับความมุ่งหมายและ
หลกัการตามที�กําหนดไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแหง่ชาติ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการที�ชัด เจนและดําเนินงานตามแผน
ติดตามประเมินผลการทํางานของตนเองอย่างต่อเนื�อง และนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เกิดกับผู้ เรียนเป็นสําคัญ 
                   2.การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึงการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ 
สมศ. หรือบคุคลหรือหนว่ยงานภายนอกที�สํานกังานดังกลา่วรับรองเข้ามาทําหน้าที�ประเมินผลการจัดการศึกษาและทําการ
ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาเพื�อเป็นการประกันคุณภาพ และให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ�งหมายความว่าสถานศึกษาทกุแหง่ในประเทศไทยจะต้องได้รับการรับรองจาก สมศ.ว่าสถานศึกษาจัดการศึกษา
ได้มาตรฐานคุณภาพ ตามที�พระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติพุทธศักราช 2542 กําหนดโดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินที�
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื�อให้การประเมินมีความสมดุลระหว่างเกณฑ์ที�กําหนดกับงานที�สถานศึกษาดําเนินการ

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.mua.go.th

ขอแสดงความเสยีใจ

              คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจกับ  นายธนพล บษุบา เจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ ที�บิดา
เสียชีวิต (นายสรุสิทธิ� บษุบา)  ด้วยโรคมะเร็งเมื�อวันที� 27  เมษายน 2557 ที�ผ่านมา โดยเมื�อวันที� 28  เมษายน 2557 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดร.เพียร สิงห์จานสุงค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้นําอาจารย์และเจ้าหน้าที� ของคณะวิทยาศาสตร์
เป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมศพและ ในวันที�พุธ 30 เมษายน  2557  ได้ร่วมฌาปนกิจ ณ เมรุวัดป่าธรรมวาส 
อําเภอเมือง จงัหวัดหนองบวัลําภู

              คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจกับ  นายธนพล บษุบา เจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ ที�บิดา
เสียชีวิต (นายสรุสิทธิ� บษุบา)  ด้วยโรคมะเร็งเมื�อวันที� 27  เมษายน 2557 ที�ผ่านมา โดยเมื�อวันที� 28  เมษายน 2557 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดร.เพียร สิงห์จานสุงค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้นําอาจารย์และเจ้าหน้าที� ของคณะวิทยาศาสตร์
เป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมศพและ ในวันที�พุธ 30 เมษายน  2557  ได้ร่วมฌาปนกิจ ณ เมรุวัดป่าธรรมวาส 
อําเภอเมือง จงัหวัดหนองบวัลําภู

ทั �งนี � คณะวิทยาศาสตร์ ได้สร้างความตระหนกัและความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บคุลากร 
ด้วยการจดั โครงการ “สร้างความตระหนกัด้านการประกันคุณภาพการศกึษาแก่บคุลากรคณะวิทยาศาสตร์”  

โดยเชิญวิทยากรผู้ประเมินของ สกอ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรจิตร์  พระเมือง  
มาบรรยายในวันพฤหสับดีที� 1  พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา  09.00-12.00 น.  ณ ห้องจนัทน์กระพ้อ 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลยัราชภัฎอุดรธานี  
 จงึขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที�และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังตามวนัและเวลาดังกลา่ว

ขาํขาํท้ายเล่ม
       หมอตรวจโรคคุยกบัเดก็เรื�องไขเ้ลอืดออก  เพ ื�อให้เดก็รู้จกัป้องกนัตนจากยุงลาย
หมอถามเดก็ว่า “ถา้ยุงลายมา หนูจะทาํอย่างไร”    เดก็ตอบว่า “หนูคงจะ ‘ไลน์’  ตอบไปอ่ะค่ะ” !!!



      

                วันที� 21 -  22 เมษายน  2557  กลุม่วิจยัความหลากหลายทางชีวภาพ  สาขาวิชาชีววิทยาประกอบด้วย ผศ.ดร.ดวงสมร  
กิจโกศล รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ  อ.ทศันยั ปัญจนัทร์สิงห์   อ.จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์ และ อ.วิวรรธน์  แก่นสา พร้อมด้วย
นกัศึกษาผู้ชว่ยวิจยัจํานวน 19  คน ได้รับทนุสนบัสนนุการวิจยั เรื�องความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ�นในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ ภูพระบาท อําเภอบ้านผือ จงัหวัดอุดรธานี ได้ลงพื �นที�ศึกษาความหลากหลายทั �งในเชิงชีวภาพและภูมิปัญญาเพื�อ
เก็บตัวอยา่งนํามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารกีฬา  บรกิารวิชาการแก่สงัคม  สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารกีฬา  บรกิารวิชาการแก่สงัคม  

 วันที� 23  เมษายน 2557  อาจารย์จิรเดช อยา่เสียสตัย์ พร้อมด้วยนกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา  ได้บริการวิชาการแก่สงัคมโดยเป็นผู้นําเต้นแอโรบิดในโครงการ  เต้นแอโรบิดพิชิตโรคอ้วนลดพุงซึ�งจดัโดย
โรงพยาบาลกองบิน  23  จงัหวัดอุดรธานี

โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการการจดัทาํ 
มคอ.3 และ มคอ.5 สู่ การทาํ มคอ.7

                วันที� 21 เมษายน  2557  คณะวิทยาศาสตร์ โดย อ.วรรณา ภาจําปา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ร่วมกับคณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการได้จดัอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา  มคอ.3  มคอ.5  สู่การทํา มคอ.7  ณ ห้องอินทนิล ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี โดยเชิญ รศ.สภุาพ ณ นคร ผู้ อํานวยการสํานกังานการศึกษาทั�วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั �งนี �มีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและซกัถามในประเด็นต่าง ๆ พร้อมเก็บเกี�ยวข้อมูล
สําหรับจดัทํา  มคอ.3  มคอ.5 และ  มคอ.7  ให้สําเร็จบรรลวุัตถปุระสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ต่อไป

               วั น ที�  2 5 - 3 0   เ ม ษ า ย น   2 5 5 7  

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จดัโครงการศึกษาดู

งาน ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื� อสร้าง

ศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการและ

บริการสังคม จัดการเรียนรู้สู่องค์กรการเรียนรู้

พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ให้มีความรู้และ

ประสบการณ์  ในด้านการจัดการการสอนของ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั �งเสริมสร้าง

วิสยัทศัน์ใหม่ ๆ ที�ทนัสมัยให้แก่คณาจารย์ เพื�อจะ

ได้นํามาถ่ายทอดในกระบวนการเรียนการสอน   

โดยมีสาขาวิชาที�เดินทางไปศึกษาดูงานในครั �งนี � 

ไ ด้ แก่   ส า ขา วิ ชา ส ถิ ติ ปร ะยุก ต์ สา ข า วิ ช า

คณิตศาสตร์  ศึกษาดูงาน ณ Undergraduate 

School, Zejiang University Chaina และ

สาขาวิชาชีววิทยา ศึกษาดูงาน ณ College of 

Life Science,Zhejiang University  China 

โครงการศึกษาดงูานของคณาจารย ์ คณะวิทยาศาสตร์

วจิยัความหลากหลายทางชีวภาพ


