


               

เอกสารแนบ ๑ 
 

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ 
สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน  Mini_UKM ครั้งที่ ๑๘ 

ระหว่างวันที่ ๔ - ๕  เมษายน  ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว  อาคาร ๓๑ ชั้น ๕  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

*********************************** 
 
สถาบัน/ส านัก/หน่วยงาน .........................................................................................................................  
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายฯ 
 
หัวข้อที่ ๑ เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ โดย  ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง (รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ 
              สารสนเทศ) 

๑. ชื่อ ................................................................ ต าแหน่ง ......................................................................... 
๒. ชื่อ ................................................................ ต าแหน่ง ......................................................................... 
๓. ชื่อ ................................................................. ต าแหน่ง ........................................................................ 

 
หัวข้อที่ ๒ การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา โดย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาค า 

๑. ชื่อ ................................................................ ต าแหน่ง ......................................................................... 
๒. ชื่อ ................................................................ ต าแหน่ง ......................................................................... 
๓. ชื่อ ................................................................. ต าแหน่ง ........................................................................ 

 
หัวข้อที่ ๓  เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า 

๑. ชื่อ ................................................................ ต าแหน่ง ......................................................................... 
๒. ชื่อ ................................................................ ต าแหน่ง ......................................................................... 
๓. ชื่อ ................................................................. ต าแหน่ง ........................................................................ 

 
หัวข้อที ่๔  Best practice เรื่องเทคนิคการประเมินผลสัมฤทธิ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม – TQF 1 
               โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย  ธนาพงศธร 

๑. ชื่อ ................................................................ ต าแหน่ง ......................................................................... 
๒. ชื่อ ................................................................ ต าแหน่ง ......................................................................... 
๓. ชื่อ ................................................................. ต าแหน่ง ........................................................................ 

 
หัวข้อที่ ๕ Data Analysis for QA Development System โดยรองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา 

๑. ชื่อ ................................................................ ต าแหน่ง ......................................................................... 
๒. ชื่อ ................................................................ ต าแหน่ง ......................................................................... 
๓. ชื่อ ................................................................. ต าแหน่ง ........................................................................ 

 
** ทั้งนี้ กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย ฯ 
ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ มายัง กองการเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทางโทรศัพท์ ๓๐๕๐ หรือ 
Email : tp1171@gmail.com    

mailto:tp1171@gmail.com


กําหนดการ 
โครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) คร้ังที่ 18 

ระหวางวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ 
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน หองประชุมชอแกว 

ชั้น 5 อาคาร 31 09.00-10.30 น. พิธีเปด “การสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรู เพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
(Mini_UKM) ครั้งที่ 18” โดย รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ชี้แจงวัตถุประสงค ของเครือขายฯ KM_LO มาตรฐานที่สาม เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา 
สรุปผลการดําเนินงาน (Mini_UKM) ครั้งที่ 17  
โดยตัวแทนผูบริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

10.30-11.00 น.  พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายจัดการความรู 
11.00-12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง KM beyond 4.0 

โดย ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบัน
สงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน โรงแรมวังสวนสุนันทา 
13.00-13.30 น. Before  Action Review โดย รองศาสตราจารย นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา หองประชุมชอแกว 

ชั้น 5 อาคาร 31 
13.30-16.30 น. แบงกลุมแลกเปล่ียนเรียนรู 

หัวขอแลกเปล่ียนเรียนรูสําหรับบุคคลทั่วไปและสถาบันเครือขาย 
รับจํานวนจํากัด กลุมละ 50 คน 

กลุมที่ 1 เทคนิคการสอนแบบอาจารยมืออาชีพ  
วิทยากร โดย อาจารย ดร.จุฑามาศ หงสทอง 

หองประชุม 
โครงการปริญญาเอก 

ชั้น 3 อาคาร 31 

กลุมที่ 2 การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสรางคุณภาพอุดมศึกษา 
วิทยากร โดย รองศาสตราจารย นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา 

หองประชุมชอแกว 
ชั้น 5 อาคาร 31 

กลุมที่ 3 เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหไดรับทุน  
วิทยากร โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา เมฆขํา 

หองประชุม สสสร. 
ชั้น 4 อาคาร 31 

หัวขอแลกเปล่ียนเรียนรูเฉพาะสถาบันเครือขาย 6 สถาบัน 
รับจํานวนจํากัด กลุมละ 30 คน (สถาบันละ 5 คน) 

กลุมที่ 4 Best practice เรื่อง เทคนิคการประเมินผลสัมฤทธ์ิ ดานคุณธรรมจริยธรรม –
TQF 1 (เฉพาะอาจารย) 

วิทยากร โดย ศาสตราจารย นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 

หองประชุม 
สภามหาวิทยาลัย 
ชั้น 5 อาคาร 31 

กลุมที่ 5 Data analysis for QA development system (เฉพาะเจาหนาที่) 
วิทยากร โดย รองศาสตราจารยกัลณกา สาธิตธาดา 

หองประชุม 
สภามหาวิทยาลัย (เล็ก) 

ชั้น 5 อาคาร 31 
16.30-17.30 น. เย่ียมชมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เฉพาะผูที่สนใจ) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

สิ่งที่สงมาดวย ๒
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วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ 
17.30-18.30 น. ประชุมสมาชิกเครือขายฯ Mini_UKM ท้ัง 6 สถาบันและตัวแทนของ

สถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมสัมมนาเครือขาย Mini_UKM ครั้งที่ 18 
โรงแรมวังสวนสุนันทา 

วันพฤหัสบดทีี่ 5 เมษายน 2561 
09.00-10.30 น. KM Café เรื่อง “เทคนิคการประกันคุณภาพใหประสบความสําเร็จ” 

วิทยากร โดย ศาสตราจารย นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 
หองประชุมชอแกว 
ชั้น 5 อาคาร 31 

ทีม Facilitator ประชุมสรุปความรูรวมกัน พรอมทั้งจัดทําเอกสารประกอบ 
การนําเสนอ 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45-12.00 น. นําเสนอสรุปการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู โดยทีม Facilitator 

(นําเสนอ 10 นาที อภิปราย 5 นาที) 
1) กลุมที่ 1 เทคนิคการสอนแบบอาจารยมืออาชีพ 
2) กลุมที่ 2 การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสรางคุณภาพอุดมศึกษา 
3) กลุมที่ 3 เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย เพ่ือใหไดรับทุน 
4) กลุมที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนรูใหเกิดคุณธรรม จริยธรรม 
5) กลุมที่ 5 Data analysis for QA development system 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน โรงแรมวังสวนสุนันทา 
13.00-15.00 น. บรรยายพิเศษ ในหัวขอ กระทรวงการอุดมศึกษา สูมหาวิทยาลัย 4.0 

โดย ศาสตราจารยคลีนิค นายแพทยอุดม คชินทร รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

หองประชุมชอแกว 
ชั้น 5 อาคาร 31 

15.00-15.30 น. พิธีปด “การสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรู เพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
(Mini_UKM) ครั้งที่ 18” และมอบเกียรติบัตร พรอมพิธีมอบธงเจาภาพครั้งตอไป 

 

หมายเหตุ : เวลา 10.30-10.45 น. และ เวลา 15.00 -15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง  
 

ท้ังนี้กําหนดการขางตนอาจมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีและเวลาไดตามความเหมาะสม 

 

 



สิ่งที่สงมาดวย ๓
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