เกร็ดความรู้งานประกันคุณภาพการศึ กษา
การประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร
การประกันคุณภาพ คือ การดําเนินกิจกรรมและภารกิจต่าง ๆ ทังด้ านวิชาการ การบริ การ /การจัดการ เพื อสร้ าง
ความมันใจให้ ผ้ รู ั บบริ การทางการศึกษา ทังผู้รั บบริ การโดยตรง คื อ ผู้เรี ยน ผู้ปกครอง และผู้รั บบริ การทางอ้ อม คื อ สถาน
ประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม ว่าการดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และทําให้ ผ้ เู รี ยนมีคุณภาพหรื อ
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที ได้ กําหนดไว้ การประกันคุณภาพมีแนวคิดอยูบ่ นพืนฐานของการ "ป้องกัน"
ไม่ ใ ห้ เกิ ดการทํา งานทีไม่ มี ประสิ ทธิ ภ าพและผลผลิต ทีไม่ มี คุ ณภาพการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาเป็ นกระบวนการที มี
จุดมุ่งหมายเพือการพัฒนาการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ กําหนดให้ การจัดการศึกษายึดหลัก
ให้ มีมาตรฐานและมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาแบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ
1.การประกันคุณภาพภายใน เป็ นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานันเอง หรื อโดยหน่วยงานต้ นสังกัดทีมีหน้ าทีกํากับดูแลสถานศึกษานัน เอง
ถือได้ ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึงของกระบวนการบริ หารจัดการศึกษาและการทํา งานของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาทีต้ องดําเนินการอย่างต่อเนือง มีการกําหนดเป้าหมายหรื อมาตรฐานการศึกษาทีสอดคล้ องกับความมุ่ งหมายและ
หลักการตามทีกําหนดไว้ ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ กําหนดระยะเวลาในการดํ า เนินการทีชัด เจนและดํ า เนินงานตามแผน
ติ ดตามประเมิ นผลการทํา งานของตนเองอย่า งต่อเนือง และนํา ผลการประเมิ นมาใช้ ใ นการปรั บปรุ งและพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาให้ เกิดกับผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
2.การประกัน คุณภาพภายนอก หมายถึ งการประเมิ น ผลและการติ ด ตามตรวจสอบคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรื อ
สมศ. หรื อบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกทีสํานักงานดังกล่า วรั บรองเข้ า มาทํา หน้ า ทีประเมิ นผลการจัดการศึกษาและทํา การ
ตรวจสอบคุณ ภาพสถานศึ กษาเพื อเป็ นการประกัน คุณ ภาพ และให้ มี การพั ฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาของ
สถานศึกษาซึงหมายความว่าสถานศึกษาทุกแห่งในประเทศไทยจะต้ องได้ รับการรับรองจาก สมศ.ว่าสถานศึกษาจัดการศึกษา
ได้ มาตรฐานคุณภาพ ตามทีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 กําหนดโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันเพือให้ การประเมินมีความสมดุลระหว่างเกณฑ์ทีกําหนดกับงานทีสถานศึกษาดําเนินการ

ปี ที 1 ฉบับที 5 ประจําวันที 1 - 15 พฤษภาคม 2557

ขอแสดงความเสียใจ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจกับ นายธนพล บุษบา เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ ทีบิดา
เสียชีวิต (นายสุรสิทธิ บุษบา) ด้ วยโรคมะเร็ งเมือวันที 27 เมษายน 2557 ทีผ่า นมา โดยเมื อวั นที 28 เมษายน 2557
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ดร.เพียร สิงห์จานุสงค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ นําอาจารย์และเจ้ าหน้ าที ของคณะวิทยาศาสตร์
เป็ นเจ้ าภาพร่ ว มสวดพระอภิ ธรรมศพและ ในวั นทีพุธ 30 เมษายน 2557 ได้ ร่ ว มฌาปนกิ จ ณ เมรุ วั ดป่ าธรรมวาส
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู

การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2556
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งกําหนดการ การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2556 ของระดับต่าง ๆ ดังนี

ขอบคุณข้ อมูลจาก http://www.mua.go.th

ขําขําท้ายเล่ม
หมอตรวจโรคคุยกับเด็กเรืองไข้เลือดออก เพือให้เด็กรู้จกั ป้ องกันตนจากยุงลาย
หมอถามเด็กว่า “ถ้ายุงลายมา หนูจะทําอย่างไร” เด็กตอบว่า “หนูคงจะ ‘ไลน์’ ตอบไปอ่ะค่ะ” !!!

ทังนี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ สร้ างความตระหนักและความเข้ าใจด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บคุ ลากร
ด้ วยการจัด โครงการ “สร้ างความตระหนักด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บคุ ลากรคณะวิทยาศาสตร์”
โดยเชิญวิทยากรผู้ประเมินของ สกอ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรจิตร์ พระเมือง
มาบรรยายในวันพฤหัสบดีที 1 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้ องจันทน์กระพ้ อ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
จึงขอเชิญคณาจารย์ เจ้ าหน้ าทีและผู้สนใจเข้ าร่วมรับฟั งตามวันและเวลาดังกล่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทํา
มคอ.3 และ มคอ.5 สู่ การทํา มคอ.7

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา บริการวิชาการแก่สงั คม

วันที 21 เมษายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์ โดย อ.วรรณา ภาจําปา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะกรรมการ
ฝ่ ายวิชาการได้ จดั อบรมเชิงปฏิ บัติการ การจัดทํา มคอ.3 มคอ.5 สู่การทํา มคอ.7 ณ ห้ องอิ นทนิล ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยเชิญ รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาทัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็ นวิทยากรบรรยายให้ ความรู้ ทงนี
ั มีคณาจารย์ให้ ความสนใจเข้ าร่วมรับฟั งและซักถามในประเด็นต่าง ๆ พร้ อมเก็ บเกี ยวข้ อมู ล
สําหรับจัดทํา มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ให้ สําเร็ จบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ ร ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ต่อไป
วันที 23 เมษายน 2557 อาจารย์จิรเดช อย่าเสียสัตย์ พร้ อมด้ วยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การ
กีฬา ได้ บริ การวิชาการแก่สงั คมโดยเป็ นผู้นําเต้ นแอโรบิดในโครงการ เต้ นแอโรบิดพิชิตโรคอ้ วนลดพุงซึงจัดโดย
โรงพยาบาลกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี

โครงการศึกษาดูงานของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

วิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที 21 - 22 เมษายน 2557 กลุม่ วิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพ สาขาวิชาชีววิทยาประกอบด้ วย ผศ.ดร.ดวงสมร
กิจโกศล รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ อ.ทัศนัย ปัญจันทร์ สิงห์ อ.จุฑารั ตน์ กุลสันติ ว งศ์ และ อ.วิ ว รรธน์ แก่นสา พร้ อมด้ ว ย
นักศึกษาผู้ชว่ ยวิจยั จํานวน 19 คน ได้ รับทุนสนับสนุนการวิจยั เรื องความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้ องถินในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ ภูพระบาท อําเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้ ลงพืนทีศึกษาความหลากหลายทังในเชิงชีว ภาพและภูมิ ปัญญาเพื อ
เก็บตัวอย่างนํามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

วั น ที 2 5 - 3 0 เ ม ษ า ย น 2 5 5 7
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดู
งาน ณ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เพื อสร้ าง
ศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพทางวิ ชาการและ
บริ การสัง คม จัดการเรี ย นรู้ สู่องค์ ก รการเรี ย นรู้
พัฒ นาศั กยภาพของอาจารย์ ให้ มี ค วามรู้ และ
ประสบการณ์ ในด้ า นการจัดการการสอนของ
มหาวิ ทยาลัยในต่า งประเทศ รวมทังเสริ ม สร้ าง
วิสยั ทัศน์ใหม่ ๆ ทีทันสมัยให้ แก่คณาจารย์ เพื อจะ
ได้ นํา มาถ่า ยทอดในกระบวนการเรี ยนการสอน
โดยมีสาขาวิชาทีเดิ นทางไปศึกษาดูงานในครั งนี
ได้ แก่ ส าขาวิ ชาส ถิ ติ ปร ะยุ ก ต์ สาข าวิ ช า
คณิตศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ Undergraduate
School, Zejiang University Chaina และ
สาขาวิ ชาชีว วิ ทยา ศึกษาดูงาน ณ College of
Life Science,Zhejiang University China

