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                                                                                          ค าน า 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ สัมมนาเครือข่าย

องค์กรการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 13 - 15 

กรกฎาคม 2560 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ใน

การพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาและ

ขยายผลการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (Mini_UKM) โดยก าหนดหัวข้อในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาโดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น ดังนี้ 

1)  แนวทางการจัดท าวิจัย เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ  

          ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

2)   เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความ เป็นเลิศ และ 

3)   การสร้าง Successor เพ่ือสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา 

      ซ่ึงการจัดงานครั้งนี้  เป็นไปตามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ภายในสถาบันอุดมศึกษา  

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร

จากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และบุคลากรทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องในการจัดสัมมนาจนประสบผลส าเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณประโยชน์ที่ได้รับในการจัดการ

ความรู้ด้วยกระบวนการอย่างเป็นระบบนี้ จะน ามาซึ่งประโยชน์ต่อทุกสถาบันเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสถาบันแห่ง

การเรียนรู้ต่อไป 

 
 

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

          สิงหาคม 2560 
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                       ส่วนที่ 1 
                         บทน า 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ได้จัดท าโครงการความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ใน

การพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาและได้

มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือขยายผลการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย 

(Mini_UKM) อย่างต่อเนื่องมาแล้ว 15 ครั้ง โดยมีล าดับการหมุนเวียนมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ ดังนี้ ครั้งที่ 1 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่  2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  3 มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่  4 

มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 7 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 10 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที ่11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที ่12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ครั้งที่  13 มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่  14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และครั้งที่  15 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาเครือข่ายองค์กร

การเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 

2560 และได้บรรจุกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

ครบรอบ 27 ปี ด้วย  โดยก าหนดหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น ดังนี้ 

1) แนวทางการจัดท าวิจัย เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

                   2) เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความ เป็นเลิศ และ 

                   3) การสร้าง Successor เพ่ือสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา 
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  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม เห็นผลชัดเจน  

ให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี และเพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการน าผล

การจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารีได้เชิญมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสาย

สนับสนุน ซ่ึงมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี ้จ านวน 250 ท่าน จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 19 แห่ง  

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  Mini_UKM ครั้งที่ 16 
 

1.1 หลักการและเหตุผล  
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้จัดท าโครงการความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาและได้
มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือขยายผลการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัย 
(Mini_UKM) อย่างต่อเนื่องมาแล้ว 15 ครั้ง โดยมีล าดับการหมุนเวียนมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ ดังนี้ ครั้งที่ 1 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่  2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  3 มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่  4 
มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 7 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 10 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที ่11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที ่12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ครั้งที่  13 มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่  14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และครั้งที่  15 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาเครือข่ายองค์กรการ
เรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 
2560 และได้บรรจุกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ครบรอบ 27 ปี ด้วย  โดยก าหนดหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น ดังนี้ 

1) แนวทางการจัดท าวิจัย เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
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                   2) เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความ เป็นเลิศ และ 
                   3) การสร้าง Successor เพ่ือสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการด าเนินการจัดการความรู้ 
2) เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ 
3) เพ่ือสนับสนุนการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการ รับ

ฟังและเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
4) เพ่ือค้นหาและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5) เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครบรอบ 27 ปี  

 

1.3 กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จากมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการในการสัมมนาเครือข่าย จ านวน 150 คน 
 

1.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
  ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2560 
 

1.5 สถานที่ด าเนินโครงการ  
   สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 

1.6 วิธีด าเนินการ 
1) แจ้งให้มหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะเข้าร่วมการสัมมนา คัดเลือกบุคลากรและสมัครเข้าร่วม 

กิจกรรม (พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียน)  ทั้งนี้ ต้องคัดเลือกบุคลากรที่ตรงกับหัวข้อ โดยมหาวิทยาลัยส่ง
บุคลากรเข้าร่วม ค่าลงทะเบียน คนละ 1,500 บาท กรณีอบรม มือใหม่หัดขับและคุณอ านวยแห่ง Mini_UKM
ค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท 

2) ก าหนดแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายฯ พร้อมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ภายในวันที่ 28  มิถุนายน 2560 

3) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตามที่เลือกในแต่ละหัวข้อ ทั้ง 3 
หัวข้อ คือ 1) แนวทางการจัดท าวิจัย เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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แห่งชาติ (TQF) 2) เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ 3) การสร้าง Successor เพ่ือสนับสนุนการ
สร้างคุณภาพอุดมศึกษา แต่ละมหาวิทยาลัยสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 3 หัวข้อ
ดังกล่าว (ถ้ามี) ส่งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือรวบรวมจัดท าเป็นเอกสารประกอบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประกอบการวางแผนการจัดกิจกรรมสัมมนา ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 

4) การประเมินโครงการจากแบบสอบถาม ทบทวนก่อนกิจกรรม (Before Action Review: 
BAR), ทบทวนหลังกิจกรรม (After Action Review: AAR), ถอดบทเรียนหลังกิจกรรมการเรียนรู้ (After 
Learning Review: ALR) และสัญญาใจไฟปรารถนา (Passion Plan) 
 

1.7 วิทยากรและผู้บรรยาย 
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน 
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ดร.สุภัทร  จ าปาทอง) 
3. ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 
4. รองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยาค า 
5. รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา 

 

1.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และการด าเนินการจัดการความรู้ ทั้ง 3 หัวข้อ 
2. เป็นการสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย 
3. เป็นการสนับสนุนการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจน

การรับฟังและเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
4. ได้แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5. มหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายได้รับประโยชน์จากการทบทวนและการวางแผนความ

ร่วมมือของสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา “คุณภาพของแผนกลยุทธ์และหลักสูตร” Mini_UKM ครั้งที่ 17 ต่อไป เกิดเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพเพ่ิมขึ้น  ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา 
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1.9 ก าหนดการ 
วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 

11.30–13.30 น. ลงทะเบียน ด้านหน้าทางเขา้ 

 รับประทานอาหารกลางวัน  ห้องอาหาร ชั้น 1 

13.30–15.00 น. Pre – workshop   

  ห้องที่ 1 การจัดการความรู้ “มือใหม่หัดขับ” 
โดย รศ. นพ.จิตเจรญิ  ไชยาค า 

สุรนาร ี
 

  ห้องที่ 2 “เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” 
          โดย วิทยากร รศ. กลัณกา สาธิตธาดา 

VIP 3  
 

15.00–15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง หน้าห้อง VIP 

15.15–17.00 น. Pre – workshop (ต่อ)  

  ห้องที่ 1 การจัดการความรู้ “มือใหม่หัดขับ” 
โดย รศ. นพ.จิตเจรญิ  ไชยาค า 

สุรนาร ี
 

  ห้องที่ 2 “เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” 
          โดย วิทยากร รศ. กลัณกา สาธิตธาดา 

VIP 3 

17.20 น. เป็นต้นไป   1. ปั่นจกัรยานออกก าลังกายและถา่ยรูปท่ีอุโมงค์ต้นไม้ (รับประทานอาหารร่วมกนั ณ ห้องอาหาร ชัน้ 1 สุ
รสัมมนาคาร) 

 
 

17.30–20.00 น.   2. ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ชั้นน า-อาหารขึน้ชื่อเมอืงโคราช “terminal 21 korat” (รบัประทานอาหารตาม
อัธยาศัย) 

 

17.30–20.00 น.   3. เดนิเลน่ตลาดนดัขนาดใหญ่ที่สดุในโคราช “ตลาดเซฟวนัโคราช” (รับประทานอาหารตามอธัยาศัย)  

 วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 

08.30–09.00 น.  ลงทะเบียน 

 ชมวิดทิัศน์แนะน ามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

สุรนาร ี

09.15–09.30 น.  พิธีเปิด “การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพือ่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) 
ครั้งที่ 16” 

 กล่าวรายงาน โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์. ดร.รัชฎาพร อุ่นศวิิไลย์ 
ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 เปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

สุรนาร ี

09.30–10.15 น.  สรุปผลการด าเนินงาน (Mini_UKM) ครั้งที ่14-15 โดยตัวแทนผู้บริหารจากมหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

 พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับมหาวทิยาลัยเครือข่าย 

สุรนาร ี
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วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ 

10.15–10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง สุรนาร ี

10.30–12.00 น. การบรรยายพิเศษ โดย ศ. ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน (นายกสภามหาวิทยาลยั) 
ในหัวข้อ “อดตี ปัจจุบัน อนาคต กับการประกันคุณภาพการศกึษาเพือ่การพัฒนา” 

สุรนาร ี

12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหาร ชั้น 1 

 ประชุมตัวแทนสมาชิกเครือข่าย (Mini_UKM) ห้องรับรอง ชั้น 1 

13.00–13.15 น. Before  Action Review โดย รศ. นพ.จิตเจริญ ไชยาค า สุรนาร ี

13.15–14.30 น. แบ่งกลุ่มแลกเปลีย่นเรียนรู ้

 ห้องท่ี 1 แนวทางการจัดท าวิจัย เพือ่ประเมนิผลสัมฤทธิ์ผูเ้รียนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

: วิทยากร รศ. กัลณกา สาธิตธาดา 

 ห้องท่ี 2 เทคนิคการบริหารหลกัสูตรสู่ความเป็นเลิศ 
: วิทยากร ศ. นพ.วฒุิชัย  ธนาพงศธร 

 ห้องท่ี 3 การสร้าง Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพฯ 
: วิทยากร รศ. นพ.จิตเจรญิ  ไชยาค า 

 
สัมมนาย่อย 6 

 
 

สัมมนาย่อย 8 
 
 

VIP 3 
 

14.30–14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ด้านหน้าห้อง 

14.45–16.30 น. แบ่งกลุ่มแลกเปลีย่นเรียนรู้ (ต่อ) 

 ห้องท่ี 1 แนวทางการจัดท าวิจัย เพือ่ประเมนิผลสัมฤทธิ์ผูเ้รียนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
: วิทยากร รศ. กัลณกา สาธิตธาดา 

 ห้องท่ี 2 เทคนิคการบริหารหลกัสูตรสู่ความเป็นเลิศ 
: วิทยากร ศ. นพ.วฒุิชัย  ธนาพงศธร 

 ห้องท่ี 3 การสร้าง Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศกึษา 
          : วิทยากร รศ. นพ.จิตเจรญิ  ไชยาค า 

 
สัมมนาย่อย 6 

 
 

สัมมนาย่อย 8 

 

VIP 3 

18.00 – 21.00 น. กิจกรรมการเลี้ยงรับรอง และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ ์

 ชมการแสดง/รับประทานอาหารร่วมกนั 

VIP 2-3 

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน VIP 2-3 

08.30 – 10.00 น. น าเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละกลุม่ (3 กลุ่ม) และอภิปราย 
VIP 2-3 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง VIP 2-3 
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วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ 

10.15 – 11.45 น. การบรรยายพิเศษ โดย ดร.สุภัทร จ าปาทอง  

(เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

ในหัวข้อ “การอุดมศึกษา” 

VIP 2-3 

11.45 – 12.00 น. พิธีปิด “การสัมมนาเครือขา่ยองค์กรการเรยีนรู้เพือ่การพัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศกึษา (Mini_UKM) 

ครั้งที่ 16” 

VIP 2-3 
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   ส่วนที่ 2 
   ผลการจดัสมัมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ 

 
  ผลการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
“คุณภาพของแผนกลยุทธ์และหลักสูตร” Mini_UKM ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 ณ สุรสัมม
นาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 
2.1  ห้องที่ 1 การจัดการความรู้ “มือใหม่หัดขับ” วิทยากรบรรยาย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิต
เจริญ  ไชยาค า มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จ านวน 83 คน (เอกสารประกอบอยู่ในภาคผนวก ข) โดยรายละเอียดของ
กิจกรรม มีดังนี ้
 กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้จากการเข้าร่วมการสัมมนาการ
จัดการความรู้ครั้งนี้” เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้  

ประเด็น ความถี่ 

เรียนรู้หลักการและแนวคิดที่สามารถน าไปใช้ในงานได้ 13 

เข้าใจเรื่องการจัดการความรู้มากข้ึน 10 

วิทยากรมีประสบการณ์มาก บรรยายน่าสนใจ สนุกสนาน 8 

เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 2 

เรียนรู้วิธีคิดท่ีท าให้เกิดกระบวนการ KM  1 

ได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก 1 

เป็นประโยชน์กับผู้เข้าอบรมโดยตรง และเป็นประโยชน์กับองค์กร 1 

จัดการเกี่ยวกับข้อมูลได้ชัดเจนไม่วนไปมา 1 

เรียนรู้วิธีการบรรยายที่ไม่ซีเรียสมาก 1 

ได้เห็นตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่ชัดเจน 1 

การก าหนดเป้าหมายด้านการจัดการความรู้ 1 
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ประเด็น ความถี่ 

ท าให้ทราบว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีลักษณะคล้ายการวางแผน การจัดการเรียนการสอน
ร่วมกันของครู หาแนวทางท่ีดีในการแก้ปัญหา 

1 

เรียนรู้กระบวนการท างาน มองเห็นภาพ ขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน 1 

ได้ฟังทัศนคติเชิงบวกท าให้สามารถน ามาคิด มาต่อยอดในการท างานประจ า 1 

การเปิดใจ ปรับตัว ปรับทัศนคติท่ีสามารถพัฒนางานได้ 1 

ท าให้ทราบว่าการจัดการความรู้ไม่สามารถท าคนเดียวได้ และรู้ถึงการน าบุคคลที่มีความรู้ใน
ตัวสามารถน ามาท า KM ให้เพ่ือนๆร่วมงานสามารถน าไปใช้ได้ 

1 

เน้นจุดกระตุ้นและสร้างก าลังใจในการด าเนินงานจัดการความรู้ของหน่วยงานอีกครั้ง 1 

ได้ทบทวนความรู้เดิมจากท่ีเคยฟังมาก่อน 1 

เห็นรูปแบบการน าเสนอใน Power point แบบใหม ่ 1 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ New Talent 4.0 1 
  

  

2.2 ห้องที่  2 การอบรม “เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ ความเป็น เลิศ ”  วิทยากรบรรยาย ได้แก่ 
รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จ านวน 49 คน (เอกสารประกอบอยู่ในภาคผนวก ข) 
โดยรายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 วิทยากรก าหนดให้แบ่งกลุ่มและอภิปราย  

 เรื่อง วิธีการท าให้หลักสูตรมีคุณภาพ :การรับและดูแลนักศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

a. รับ โดยส่วนกลาง (ศูนย์บริการการศึกษา) 
b. ดูแลนักศึกษา โดยฝ่ายกิจกานักศึกษา และส านักวิชา สาขาวิชา โดยอาจารย์ได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการดูแลนักศึกษา 
c. มอบหมายนักศึกษาโดยให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ดูแลนักศึกษาที่มีความเสี่ยง ด้านการ

ปรับตัว และการเรียน รองอธิการบดีติดตามเฝ้าระวัง ปัญหาและความเสี่ยงด้านวิชาการและ
การประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน 

d. นักศึกาปี 1 อยู่หอในทั้งหมด และมีศูนย์การเรียนรู้ มีพ่ี ๆ แนะน าตามหอพักต่าง ๆ มี

อาจารย์มาช่วยติวรุ่นพี่ก่อนไปช่วยสอนน้อง 
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2) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

a. มีหน่วยงานส่วนกลาง เป็นผู้ด าเนินการรับนักศึกษา และมีการวิเคราะห์ความต้องการการรับ

นักศึกษา และด าเนินการวางแผนให้สอดคล้องกัน 

b. มีงบประมาณในการดูแลนักศึกษา 100 บาทต่อหัว และมีงบประมาณให้ด าเนินกิจกรรม 

c. มีการให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 

3) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

a. เดิมมีนักศึกษาน้อย แก้ไขโดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการรับนักศึกษา

จากประเทศลาว มาเรียน บางหลักสูตรมีนักศึกษาจ านวนมาก ส่งผลให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาไม่

เพียงพอ 

b. นักศึกษา สามารถจบการศึกษาได้ภายในเวลา 1 ปี 1 วัน  

c. หากนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจัดวิชาให้เรียนเพ่ิมเติม 

d. ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้คณะออกไปแนะแนวนักศึกษา เมื่อนักศึกษามาเรียนจะได้

มีการแนะน าหลักสูตร อาจารย์ให้นักศึกษารู้จัก 

4) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

a. หลักสูตรเสนอแผนการรับ ส่วนกลางด าเนินการรับสมัคร คณะจัดสอบเอง 

b. ส านักบัณฑิตศึกษาจัดปฐมนิเทศ และการเตรียมความพร้อม ไม่มีงบประมาณสนับสนุน 

c. สรรหานักศึกษาโดยการจัดสอบที่ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม 

5) มหาวิทยาลัยนครพนม 

a. รับนักศึกษาหลายระบบ และมีเกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์ โดยใช้ผลการรับนักศึกษาปีที่ผ่าน

มามาปรับปรุง 

b. อบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 

c. อาจารย์ทุกท่านต้องมีนักศึกษาที่ปรึกษา 

6) มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ 

a. คณะส่งแผนการรับ นักศึกษาให้ส่วนกลางด าเนินการ 

b. นักศึกษาต้องไปเข้าค่ายที่จังหวัดราชบุรี  

c. ปฐมนิเทศนักศึกษา และผู้ปกครอง 

d. นักศึกษา ปี 1 เข้ากิจกรรมวิชาการ กล้าคิดกล้าท า ที่มหาวิทยาลัย 

10 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Sut-symbol.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Sut-symbol.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Mfulogo.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/2/29/Logoubu.gif


   
    

      สมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

e. มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา โดยมีภาระงานให้ ไม่มีเงินใช้ นักศึกษามักมาปรึกษาเรื่อง

การเรียน 

f. มีวิชาปรับพื้นฐานให้นักศึกษา และสอนทักษะช่าง 

7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

a. วิเคราะห์แนวโน้มการรับนักศึกษา เพื่อก าหนดจ านวน 

b. จัดสอนเสริมให้นักศึกษา 

c. นักศึกษาและอาจารย์สนิทกัน อาจารย์มีกิจกรรมตรวจหอนักศึกษา 

d. มีการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 

e. มี transcript กิจกรรมภาคบังคับ ต้องท ากิจกรรมให้ครบตามเกณฑ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

8) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

a. หลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นที่ต้องการของผู้เรียน มหาวิทยาลัยให้รับนักศึกษาท่ีสมัครทั้งหมด 

b. ต้องติวปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเรียน และให้สอบด้วยข้อสอบที่คณะจัดท า 

c. อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ดูแลนักศึกษา 1 ห้อง ใน 1 ปีการศึกษามีนักศึกษา 5 ห้อง 

9) สถาบันดลตรีกัลป์ยาณิวัฒนา  

a. หลักสูตรดนตรีมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ละสถาบันสามารถรับนักศึกษาได้โดยการให้ทุนการศึกษา

แบบที่ไม่ต้องท างานใช้ทุน ชื่อเสียงของสถาบันยังน้อย แต่ได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้

นักศึกษารู้จักมากขึ้น 

 

 อภิปรายกลุ่ม เรื่อง วิธีการท าให้หลักสูตรมีคุณภาพ : สายปฏิบัติการมีส่วนช่วยในการบริหาร

จัดการหลักสูตรอย่างไร สรุปได้ดังนี้ 

1) การรับนักศึกษา  

a. ฝ่ายสนับสนุนมีส่วนช่วยในการจัดสอบนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เพ่ือดูศักยภาพนักศึกษา หาก

นักศึกษาอ่อนวิชาใด จักมีผู้ช่วยสอน (TA) ท าหน้าที่ ติวเตอร์ดูแลนักศึกษาโดยตรง และ 

b. มีการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ  

c. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
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d. ฝ่ายสนับสนุนมีหน้าที่นัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบกับนักศึกษา และนัดผู้ช่วยสอน เพ่ือให้

ค าปรึกษาในวิชาที่เรียน เพ่ือธ ารงรักษานักศึกษาไว้ให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามแผน 

รวมถึงนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

e. มีโปรแกรม ระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยในการคัดเลือกนักศึกษา 

f. การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เช่น การอบรมความรู้ด้านการวิจัย เป็นต้น 

g. จัดอบรมให้อาจารย์ เกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน e-learning 

ประสานจัดอบรมเพ่ือการพัฒนาคณาจารย์ 

h. จัดเตรียมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 

2) การบริหารหลักสูตร  

a. ฝ่ายสนับสนุนจัดท า Template มคอ. 2-7 เป็น Microsoft word และผ่านระบบออนไลน์  

b. จัดอบรมให้คณาจารย์ บริหารหลักสูตร และให้ค าปรึกษาข้อมูล คู่มือหลักสูตร คู่มือนักศึกษา 

c. ท าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์ สกอ. (อาทิเช่น เนื้อหาหลักสูตร 

คุณสมบัติอาจารย์ ฯลฯ) 

d. ตรวจสอบการรายงานข้อมูล CHE QA ออนไลน์ ของ สกอ. 

e. อ านวยความสะดวกและท าหน้าที่เป็นเลขาฯ ในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร 

f. จัดตารางเรียน ให้อาจารย์ผู้สอน พิจารณา กรณีที่นักศึกษาเรียนผิดแผนการศึกษาให้

สามารถร่วมเรียนกับรายวิชาเดียวกัน และท า PDCA ในการตรวจสอบปรับปรุง 

g. มีหน่วยงานสนับสนุน ผลิตสื่อการเรียนการสอนให้คณาจารย์และนักศึกษา 

h. จัดหาคู่มือหลักสูตร ให้อาจารย์ใหม่ 

 

ในวันศุกร์ที่ 14 – วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 
 กิจกรรมที่ 1 การบรรยายเรื่อง “อดีต ปัจจุบัน อนาคต กับการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนา” 
วิทยากรบรรยาย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (บรรยาย ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560) (เอกสาร
ประกอบอยู่ในภาคผนวก ข) 
 กิจกรรมที่  2 การบรรยายเรื่อง “การอุดมศึกษา” วิทยากรบรรยาย ได้แก่ ดร.สุภัทร จ าปาทอง 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา บรรยาย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 (เอกสารประกอบอยู่ในภาคผนวก ข) 
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 กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างสถาบัน แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) แนว
ทางการจัดท าวิจัย เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) 2) 
เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ และ 3) การสร้าง Successor เพ่ือสนับสนุนการสร้างคุณภาพ
อุดมศึกษา โดยเนื้อหาการถอดบทเรียนสรุปได้ดังนี้ 
 
2.3 หัวข้อที่  1 แนวทางการจัดท าวิจัย  เพื่ อประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้ เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา สรุปดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ถอดบทเรียนแนวทางการจัดท าวิจัยเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ตามกรอบมาตรฐาน   

           คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
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2.4 หัวข้อที่ 2 เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ วิทยากรคือ ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร 
สรุปดังนี้ 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 2 ถอดบทเรียนเทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ 
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2.5 หัวข้อที่ 3 การสร้าง Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา วิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ 
นายแพทย์จิตเจริญ ไชยาค า สรุปดังนี้ 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 3 How to Success Our Work 
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        ส่วนที่ 3 
         ผลการประเมินโครงการ 

 
 

3.1  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสร้างเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการ  
      พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ครั้งท่ี 16 ระหว่างวันที ่13-15 กรกฎาคม 2560 ณ สุรสัมมนาคาร 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 

    จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าอบรม จ านวน 135 คน จากทั้งหมด 251 คน คิดเป็นร้อยละ 53.78 
เมื่อพิจารณาข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบเป็นผู้แทนมาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 28.15 
และจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 71.85 เมื่อพิจารณาข้อมูลทั่ วไป พบว่า  
ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นหญิง จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 76.30 เป็นชาย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.50 มีอายุเฉลี่ย เท่ากับ 41 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่/บุคลากร จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 60.70 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.1 
 

              ตารางท่ี 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1. ประเภทมหาวิทยาลัย   

 มหาวิทยาลัยเครือข่าย 97 71.85 

 มหาวิทยาลัยอื่น ๆ 38 28.15 

รวม 135 100.00 

2. เพศ   

 ชาย 29 21.50 

 หญิง 103 76.30 

 ไม่ระบุ 3 2.20 

รวม 135 100.00 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

4. สถานภาพ   

 ผู้บริหาร 12 8.90 

 อาจารย์ 31 23.00 

 เจ้าหน้าที่/บุคลากร 82 60.70 

 ไม่ระบุ 10 7.40 

รวม 135 100.00 

  
     เมื่อพิจารณาผลการประเมินโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาการสร้างเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่  16 ระหว่างวันที่  13-15 กรกฎาคม 2560  ณ สุรสัมมนาคาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในภาพรวมของการจัดงาน พบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ประเมินภาพรวมความเหมาะสมของการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.13 กล่าวคือ มีผลการ
ประเมินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจด้านการให้บริการ/จัดงาน ของ มทส. ในภาพรวม 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.08 กล่าวคือ มีผลการประเมินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก  รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 3.2 
  
 

               ตารางท่ี 3.2 การประเมินโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสร้างเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพ่ือการ   
                               พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560  
                                ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
                                ด้านภาพรวมในการจัดงาน 
 

รายข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการประเมิน* 

ด้านความเหมาะสมของการจัดประชุม 

ความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของการจัดประชุม
ในภาพรวม 

4.13 0.61 มาก 

1.  การอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียน 4.38 0.56 มาก 
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รายข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการประเมิน* 

2.  คุณภาพของโสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการบรรยาย
พิเศษ/การเสวนา 

4.10 0.61 มาก 

3. รูปแบบการจัดประชุม 4.13 0.63 มาก 

4.  สถานที่ใช้ในการจัดประชุม 4.07 0.65 มาก 

5.  หัวข้อ/ประเด็นที่น ามาบรรยายพิเศษ/เสวนา 4.20 0.60 มาก 

ด้านการให้บริการ/จัดงาน ของ มทส. 

ความพึงพอใจด้านการให้บริการ/จัดงาน ของ มทส. 
ในภาพรวม 

4.08 0.66 มาก 

1.  การจราจร 4.28 0.65 มาก 

2.  สถานที่และความเพียงพอของที่จอดรถ 4.19 0.68 มาก 

3. การรักษาความสะอาด (ขยะมูลฝอย) 4.24 0.62 มาก 

4. การรักษาความสะอาด (ห้องสุขา) 4.07 0.81 มาก 

5. อาหาร/เครื่องดื่ม (ด้านความเพียงพอ) 4.10 0.73 มาก 

6. อาหาร/เครื่องดื่ม (ด้านคุณภาพ) 3.96 0.80 มาก 

7. ป้ายและแผนที่ในบริเวณงาน 4.01 0.65 มาก 

8. การประชาสัมพันธ์ภายในงาน 4.00 0.75 มาก 

9. การประสานงานของเจ้าหน้าที่ มทส. 4.15 0.62 มาก 

หมายเหตุ* 
 ต่ ากว่า 1.50   หมายถึง ผลการประเมินโครงการฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ระหว่าง 1.50 - 2.49  หมายถึง ผลการประเมินโครงการฯ อยู่ในระดับน้อย 
 ระหว่าง 2.50 – 3.49  หมายถึง ผลการประเมินโครงการฯ อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระหว่าง 3.50 – 4.49  หมายถึง ผลการประเมินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก 
 ตั้งแต่ 4.50 ขึ้นไป   หมายถึง ผลการประเมินโครงการฯ อยู่ในระดับมากที่สุด 
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      สมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

       เมื่อพิจารณาผลการประเมินโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาการสร้างเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่  16 ระหว่างวันที่  13-15 กรกฎาคม 2560 ณ สุรสัมมนาคาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในส่วนของหลักสูตรการอบรม และวิทยากรในแต่ละ
ช่วงเวลา อยู่ในระดับมาก คืออยู่ช่วง 3.85-4.43 โดยมีรายละเอียดผลการประเมินเป็นดังตารางที่ 3.3 
 

               ตารางท่ี 3.3 การประเมินโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสร้างเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้  เพ่ือการ  
                               พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่  16 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560  
                                 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
                                 ด้านการบรรยายและวิทยากร 

รายข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการประเมิน* 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

1.1 มือใหม่หัดขับ โดย รศ. นพ.จิตเจริญ  ไชยาค า    

 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

4.00 0.52 มาก 

 วิทยากรบรรยายเนื้อหาได้กระชับและมีความ
ชัดเจน 

4.08 0.58 มาก 

 สื่อและเอกสารมีความเหมาะสม 3.87 0.86 มาก 

    1.2 เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ โดย รศ. กัลณกา สาธิตธาดา 

 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

3.94 0.84 มาก 

 วิทยากรบรรยายเนื้อหาได้กระชับและมีความ
ชัดเจน 

3.91 0.84 มาก 

 สื่อและเอกสารมีความเหมาะสม 3.85 0.86 มาก 

2. บรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

4.28 0.78 มาก 
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      สมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

รายข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการประเมิน* 

 วิทยากรบรรยายเนื้อหาได้กระชับและมีความ
ชัดเจน 

4.43 0.64 มาก 

 สื่อและเอกสารมีความเหมาะสม 
 

4.28 0.76 มาก 

 3.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

3.1 แนวทางการจัดท าวิจัย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดย รศ. กัลณกา สาธิตธาดา 

 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

4.05 0.72 มาก 

 วิทยากรบรรยายเนื้อหาได้กระชับและมีความ
ชัดเจน 

4.07 0.68 มาก 

 สื่อและเอกสารมีความเหมาะสม 4.02 0.67 มาก 

       3.2 เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ โดย ศ. นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 

 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

4.07 0.68 มาก 

 วิทยากรบรรยายเนื้อหาได้กระชับและมีความ
ชัดเจน 

4.02 0.68 มาก 

 สื่อและเอกสารมีความเหมาะสม 4.00 0.63 มาก 

     3.3 การสร้าง Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา โดย รศ. นพ.จิตเจริญ ไชยาค า 

 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

4.07 0.44 มาก 

 วิทยากรบรรยายเนื้อหาได้กระชับและมีความ
ชัดเจน 

4.07 0.40 มาก 

 สื่อและเอกสารมีความเหมาะสม 3.98 0.43 มาก 
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      สมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

รายข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการประเมิน* 

4.  บรรยายพิเศษ โดย ดร.สุภัทร  จ าปาทอง  วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

3.86 0.79 มาก 

 วิทยากรบรรยายเนื้อหาได้กระชับและมีความ
ชัดเจน 

3.95 0.80 มาก 

 สื่อและเอกสารมีความเหมาะสม 3.86 0.85 มาก 
 

       หมายเหตุ* 
  ต่ ากว่า 1.50     หมายถึง ผลการประเมินโครงการฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระหว่าง 1.50 - 2.49  หมายถึง ผลการประเมินโครงการฯ อยู่ในระดับน้อย 
  ระหว่าง 2.50 – 3.49  หมายถึง ผลการประเมินโครงการฯ อยู่ในระดับปานกลาง 
  ระหว่าง 3.50 – 4.49  หมายถึง ผลการประเมินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก 
  ตั้งแต่ 4.50 ขึ้นไป   หมายถึง ผลการประเมินโครงการฯ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
3.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อ    
       การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที ่16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 

      ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาการสร้างเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 16 มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

     ด้านการจัดกิจกรรมภายในงาน 

 เนื่องจากการอบรมเป็นแบบต่อเนื่อง 3 วัน ท าให้ผู้เข้าร่วมแบบ 2 วัน คือ 14 -15 ไม่ได้รับ
ความรู้ในวันแรก แต่ต้องอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่ไม่รองรับคนบาง
กลุ่ม ช่วง scan QR code และรอผลประเมินค่อนข้างนาน ควรให้มีการแสดงผลการประเมิน
ในภายหลัง และด าเนินกิจกรรมช่วงต่อไปเลย 
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      สมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 การเข้ากลุ่ม ยังไม่เต็มที่ในการแลกเปลี่ยน เพราะยังไม่มีแนวปฎิบัติที่ดีมาแลกเปลี่ยนพอเข้า
กลุ่ม เลยกลายเป็นการถกปัญหา-อธิบาย เพ่ือหาแนวทางวิธีการอาจท าให้ไม่ได้ครบถ้วน  
หัวข้อแนวทางจัดท าวิจัยเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์  คิดว่าอาจจะไม่ได้สรุปไปถึงแนวทางการท า
วิจัยโดยตรงหรือชัดเจน 

 "ไม่มีอะไรแทนครูที่ดีได้" จุดเน้นอยู่ที่ผู้สอน อยากให้ผู้สอนเข้ามาร่วมจัดการความรู้เพ่ือ Show 
& Share เกี่ยวกับการพัฒนาการสอน นวัตกรรมการสอนมากข้ึน 

 ควรมีกิจกรรมเสริมระหว่างการบรรยาย เนื่องจากช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมบางคนอาจจะง่วง ใช้เวลา
ในการตอบค าถามนานเกินไป 

 ควรมีกิจกรรมการเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 ควรเน้นกรณีศึกษาให้มากขึ้น ควรเป็นการน ากรณีศึกษามาน าเสนอ เช่น น า มคอ. 3,5,2 มาดู
รายละเอียดการเขียนว่าเขียนอย่างไรให้ถูกต้องชัดเจน 
 

    ด้านเอกสารประกอบการบรรยาย 

 เอกสารประกอบการสัมมนาจุดที่พ้ืนหลังเป็นสี (ด า) ท าให้ปิดข้อความ ท าให้เอกสารไม่สมบูรณ์ 
เพ่ิมความคมชัดในเอกสาร Power Point เนื่องจากบางอันมองไม่เห็น ควรมีการตรวจสอบ
ก่อนแจกให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 ควรม ีSlide Power Point ส่งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา เพ่ือศึกษาและเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
 

    ด้านอาหาร 

   อาหารกลางวันไม่เพียงพอ เมื่ออาหารพร่องควรเติมส ารองทันทีไม่ใช่รอให้หมดก่อน ควรมี 
เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย 

 
    ด้านสถานที่ 

   อากาศเย็นมากหากมีจอมอนิเตอร์ข้างนอกให้ผู้เข้าร่วมโครงการดูได้จากข้างนอกเพ่ือให้
สามารถเปลี่ยนอิริยาบถได้ 

   ห้องประชุมมีเฉพาะเก้าอ้ี ยากต่อการนั่งจดบันทึกการบรรยาย ควรจัดโต๊ะ+เก้าอ้ี เพ่ือความ
สะดวกของผู้เข้าปะชุม 
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      สมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

   ห้องประชุม VIP3 นั่งไม่สบายเลยค่ะ ไม่มีโต๊ะ เมื่อขาและคอมากๆ อย่าลืมตั้ง 3 ชม. นะค่ะ มี
การปรับเปลี่ยนแผนควรแจ้งด้วยน่ะค่ะ 

   ควรปรับปรุงเรื่องความสะอาด ความพร้อมใช้ชองห้องน้ าเพราะช ารุดหลายห้อง ท าให้ต้องรอ
นาน ขอบคุณผู้จัดงานทุกท่านที่จัดโครงการดี ๆ แบบนี้ 

 

 ด้านช่วงเวลาในการจัดงาน 

   การจัดวางประเด็น KM  วันที่ 1 กับ 2 มีความซ้ าซ้อน 

   ควรจัดงานในวันธรรมดา (วันจันทร์-วันศุกร์) ข้อมูลมีประโยชน์ต่อการน ามาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา 

   ควรจัดงานช่วงนี้ (กรกฎาคม) เพราะปิดเทอมสามารถมาร่วมกิจกรรมได้ ไม่ติดภารกิจ 
 

 ด้านอ่ืน ๆ 

   บุคลากรของ มทส. ให้บริการดีเยี่ยม พิธีกรหญิงเกริ่นน าดีมาก(พูดภาษาโคราชได้เยี่ยม) 
บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานระหว่างรอคอยการเปิดงาน 

   เรื่องเสื้อที่แจกในการร่วมโครงการ เนื่องจากมีการจัดเก็บค่าเสื้อ ก็ควรพร้อมแจกผู้เข้าร่วม
งานทุกคนในงานจะได้ใส่เสื้อแบบเดียวกัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่ก่อนมาร่วมงานว่า
ให้มารับเสื้อที่หน้างานพอถึงเวลา แจ้งว่าจะส่งเสื้อตามไปภายหลังซึ่งทุกคนควรจะได้ใส่เสื้อที่
ร่วมงาน เพ่ือการเก็บภาพที่สวยงามในการกลับไปจัดท ารายงาน 
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 ภาคผนวก ก 
                                                                                       รายนามผู้เข้าร่วมสมัมนา 

 

รายนามผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้  

   เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 16 

มหาวิทยาลัย/สถาบันภายนอก 

    

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สังกัด 

1 นางณิภารัตน์  บุญกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 

2 นางสาวเบญจวรรร เนาวประสิทธิ์ รก.หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 นางสาวนันทพัทธ์  มะชิมะ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4 นางสาวขนิษฐา  วงศ์ค าตา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

5 นายนพดล  บุญเดช นักวิชาการประกันคุณภาพ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

6 นายอภิชัย จันทนขจรฟุ้ง อาจารย์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

7 นายศักดิ์ระพี รักตประจิต นักวิจัย สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

8 อ.ดร.ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์ ท่ีปรึกษาด้านระบบบริหาร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

9 นางสาวมณีรักษ์ มันทนาลักษณ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลัยนครพนม 

10 นางสาววรีวรรณ  เลิศศิริวรกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลัยนครพนม 

11 นางสาวพรทิพย์  ประวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนครพนม 

12 นายพิชัย  ซ้ายประทุม นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 

13 ดร.วนิดา  หงษ์มณีรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม 

14 นางสาววรรณรุจี  ยันทะแย้ม นิติกร มหาวิทยาลัยนครพนม 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ 
มังคละคีรี 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ
บริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

16 นางสาวรุจิรดา สุขสันต์หรรษา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลัยนครพนม 

17 นางสาวทิพวรรณ  จันทสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
สังกัด 

18 นายสุนทร  ดวงประเสริฐชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

19 นางสาวดวงพร  ขุนอาจสูงเนิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

20 นางอัมพาพร  ลีลามโนธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

21 นางสาวนัฎสวัญจ์   กิตติลาภานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

22 นางสาวภัทรานุ  บุญเรือง หัวหน้าส านักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

23 นายปุริม  หนุนนัด อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

24 นางชุดาภัค  เดชพันธ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

25 นางมยุรี ม่วงเพชร ผอ.กองมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

26 ว่าท่ีร้อยโทณัฐดนัย แก้วโพนงาม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

27 ดร.รุ่งตะวัน  วิวัฒนาศิริกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

28 ดร.ขวัญชัย ขัวนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

29 นางสาวพันทิพา เย็นญา หัวหน้าสน.ส านกัประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

30 นางสาวสุทธีรา ค าบุญเรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

31 นางสาวโอกามา จ่าแกะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

32 นางธันยกรณ์ จันทรวิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

33 นางสาวโชติกา เขียนนิล นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

34 นางสาวจีรวรรณ พิสุทธิพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

35 นายจ ารัส น่ิมส าราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

36 นางสาวสุจิญา  ก่ าแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

37 นางสาวธนพร  เหนือเกตุ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

38 นายพิบูลย์  พูม่วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

39 นางสาวฝอยทอง  สาครวรรณศักดิ์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

40 นางสาวอภิญญา  จูเลิศ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

41 นายประพล  สุขสุโฉม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

42 นางสมคิด รักษาทรัพย์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
สังกัด 

43 นางสาวสุชญา ฉัตรวิชญะ รองผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

44 รองศาสตราจารย์ปิยะนุช นาคพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ไชยยะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ส านัก
วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ ์โสภณ
ธรรมภาณ 

หัวหน้าภาควิชาการตลาดและการเงิน 
คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

47 นายคชภัค จิรวัชรพล หัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน 
คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

48 รองศาสตราจารย์ขนิษฐา เจริญลาภ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

49 นางสาวสิริพัฒน์  ลาภจิตร หัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

50 นายวรพจน์  นวลสกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญพิเศษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

51 นางสาวหวานใจ โพธิโกฎิ ผูป้ฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

52 อ.ปริวรรต  สมนึก ประธานหลักสูตรนวัฒนกรรมการ
ท่องเท่ียว 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

53 นางภูษณิศา  นวลสกุล หัวหน้าส านักงานพัมนาคุณภาพ
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

54 อาจารย์ ดร.สิรินทร์ทิพย์  บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและ
วิเทศสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

55 นางวีณาวรรณ  ประชุมชิต สังเกตการณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

56 นางสุภาพร  อามาตย์ ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

57 นางสาวฤทัยรัตน์  โต้งกระโทก อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

58 นายสิทธิชัย  บวชไธสง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

59 นางสาวปรียานุช  สรรพศรี นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

60 นายกรวิทย์  ไชยนาม นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

61 นายสุชาติ  ศรีชื่น นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

62 ดร.จิตติมาภรณ์  สีหะวงษ์ รองคณบด ีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

63 นางสาวพรจิตร  จันทร์เปล่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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      สมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
สังกัด 

64 นางรัศมี  ทองเกิด หัวหน้าส านักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

65 นางสาวพณัณิตา  นันทกาล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

66 นางวิไลวรรณ  สิงห์เจริญ ผู้อ านวยการกองกลาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

67 นางสาวชนาภัค  มุลกะกุล นักวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

68 นางอัจฉรา  จันเทพา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

69 นางพรรทิภา  พรมมา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

70 นางสาวอังคณา  ลิ้มพงศ์ธร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

71 อาจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย รองผอ.ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

72 ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

73 นางสาวกรรณิการ์    ปิ่นปาน นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 

74 นางสาวศิรภัสสร  เกตุสะอาด นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 

75 นายติณณภพ  แพงผม อาจารย์และนักวิจัย วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 

76 ดร.ภานุวัฒน์  อุตส่าห์เพียร อาจารย์และนักวิจัย วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 

77 นางสาวรตนดา  อาจวิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

78 ดร.แดนวิชัย  สายรักษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

79 นายสุวิชชาน  อุ่นอุดม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

80 นางสาวสุชาลักษม์  ธรรมดวงศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

81 นางสาวยุพรัตน์  ภูมิการีย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

82 นางสาวนัยนา  ประทุมรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

83 นางสาวณุกานดา  ศุภวัฒน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

84 ดร.ระพีพันธ์  ศิริสัมพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

85 นางสาวสกุณา  พันธุระ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

86 นางสาวอัจฉริยา  ชาติวงษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

87 ผศ. ดร.นัฐยา บุญกองแสน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

44 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Sut-symbol.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Sut-symbol.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Mfulogo.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/2/29/Logoubu.gif


   
    

      สมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สังกัด 

88 ผศ. กิตติพงษ์ สุวรรณสน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

89 ผศ. ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

90 อาจารย์กัลยา พิมพ์เพราะ คณบดีคณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

91 อาจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์ คณบดีคณะสถปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

92 อาจารย์นวนิดา  สุจินพรหม รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

93 อาจารย์พันเอกหญิง ดร.กัลยา ไผ่เกาะ อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

94 อาจารย์พานิช แก่นกาญจน์ อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

95 อาจารย์ศศิธร อิ่มวุฒิ อาจารย์ประจ าส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

96 อาจารย์นิตยา  นิยมไร่ อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

97 นายภพัฒน เจริญวรรณกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

ผู้เข้าร่วมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สังกัด 

1 อ.นพ.สุขสันต์ กนกศิลป์ อาจารย์ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

2 นางจิตรวดี  หอพิบูลสุข อาจารย์ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

3 อ.พญ.กุลศิริ เตียนศรี อาจารย์ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

4 นางพรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์ หัวหน้าส านักงานคณบดี ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

5 รศ.ดร.กองพัน อารีรักษ์ อาจารย์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

6 นางสาวรัชนี  หอมกลาง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

7 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสาวิตรี  แก้วพวง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

8 นางสาวอักษรา  สุขรักษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

9 นางสาวเพ็ญรัศม ี เปรี้ยวกระโทก เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

10 นางดวงแข  เปรี้ยวกระโทก เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
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      สมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
สังกัด 

11 นางณิชชาภัทร สิทธิคุณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

12 นางสาวภัทราวรรณ์  สุนทราศรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

13 นางกานดา  ค ามาก หัวหน้าส านักงาน ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

14 นางปลื้มจิตร  บุญพ่ึง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

15 นางสาวสิริวรรณ สาระนาสระน้อย ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

16 ดร.วีณา  รองจะโปะ อาจารย์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

17 ผศ.ดร.ประพัฒน์  เป็นตามวา อาจารย์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

18 นางสาวนวิยา ค าสระแก้ว นักวิชาการเกษตร ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

19 นางสาวปรางค์ขาว ปรุเขตต์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

20 นางสาวกุลฒี รัตนรักษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

21 นางสาวสุบิน โนนสุภาพ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

22 อาจารย์ ดร.ปัทมา วาจามั่น อาจารย์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

23 ผศ. พ.อ.หญิง ดร.วัลลภา  บุญรอด อาจารย์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

24 อ.รวีวรรณ  พงศ์พุฒิพัชร อาจารย์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

25 อ.ดร.ณัฐฐิตา  เพชรประไพ อาจารย์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

26 อาจารย์วาริธร  ประวัติวงศ์ อาจารย์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

27 อ.ดร.ธนกมณ  ลีศรี อาจารย์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

28 ผศ.ดร.นฤมล  สิงห์ดง หัวหน้าสถานวิจัย ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

29 อ.ดร.ศักดา  ข าคม อาจารย์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

30 ผศ.ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค์ รองคณบดสี านักวิชาพยาบาล ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

31 อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์ อาจารย์ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

32 นางสาวณัชชา บวรพานิชย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ศูนย์บรรณสารฯ 

33 น.ส.วิไลลักษณ์ อินมีศรี บรรณารักษ ์ ศูนย์บรรณสารฯ 

34 นางสุภารักษ์  เมินกระโทก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ ศูนย์บรรณสารฯ 

35 นางสาวอริสษา  ศรีสด พนักงานธุรการ ศูนย์บริการการศึกษา 

36 นางชุติมา เรืองวิทยานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ศูนย์บริการการศึกษา 

46 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Sut-symbol.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Sut-symbol.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Mfulogo.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/2/29/Logoubu.gif


   
    

      สมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
สังกัด 

37 นางบุษบา ชัยมงคล หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา 

38 น.ส.อภิญญา ลิ้มสุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา 

39 นางจรัญญา สมอุดร หัวหน้าฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา 

40 น.ส.ศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา 

41 น.ส.สาวิตรี ทองแดง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนย์บริการการศึกษา 

42 ศิริรัตน์ กาญจนนิมมาน กาญจนนิมมาน ศูนย์กิจการนานาชาติ 

43 นางศิริรัตน์ เนาว์วงษ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ศูนย์นวัตกรรมฯ 

44 นายพงษ์ศักดิ์ วิทยเกียรติ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาส่ือการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมฯ 

45 น.ส.พันทิพา อมรฤทธ์ิ นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมฯ 

46 นางสาวธิดารัตน์ รายพิมาย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนย์นวัตกรรมฯ 

47 นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนย์นวัตกรรมฯ 

48 นางศิริรัตน์ เนาว์วงษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนย์นวัตกรรมฯ 

49 นายสุเทพ  โลหณุต เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

50 นายณัฐพงษ์ อรุณศรีศุภมิตร เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

51 นางสาวปัทมา แฉ่งชูเชี้อ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

52 นายเดชฐิพงศ์  เลิศไกร เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

53 ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

54 ผศ. ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล รองผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

55 นางราตรี เวชวิริยกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

56 นายวัฒนา เวชวิริยกุล เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

57 น.ส.พฤษดี พินิจพงษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

58 นางบุษราภรณ์ เผ่าละออ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

59 นางแสงดาว เลียบกระโทก พนักงานธุรการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

60 นางธัญญ์กรชนัท น่ิมเจริญนิยม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

61 นางสาวเกศินี เกิดถาวร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

62 นางสาวปรีดาภรณ์ ขอช่วยกลาง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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63 นางสาวภัทร์พิรัล ภูนนทิวรรธน์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

64 นางสาวภานิชา นพธนัตถ์พร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

65 นางวัฒนี  สุวรรณศร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนย์เครืองมือฯ 

66 นายดามธรรม จินากูล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 

67 นางดารณี  ค าสวัสดิ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 

68 นางสาวอนุรักษ ์เผยกลาง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 

69 นางสาวน้ าฝน  ทีโคกกรวด เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 

70 นางสาวจิตตานันท์  ติกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 

71 นางสาวน้ าค้าง ชมเมืองปัก เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนกิจการนักศึกษา 

72 น.ส.นภภัค  สีหมงคล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนพัสดุ 

73 นางจีรภรณ์  โชติพนัส เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนพัสดุ 

74 นางไพจิตรี  ปิยะพงศธร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนพัสดุ 

75 น.ส.ล าไพร  อนุวาล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนพัสดุ 

76 นางสุกานดา  เทพเสนา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนพัสดุ 

77 นางกิตติยา  สิงห์สุทธิไพบูลย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนพัสดุ 

78 น.ส.จิราภรณ์  เชิดชูสุวรรณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนพัสดุ 

79 น.ส.ศิรินุช  สมณะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนพัสดุ 

80 นางสุนทรารีย์  มีใหม่ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนพัสดุ 

81 นางสุดารัตน์  ภูมิภู เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนพัสดุ 

82 น.ส.อนัญญา  กูบโคกกรวด เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนพัสดุ 

83 นางสาวทัศนา  ดีขุนทด เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนบริหารสินทรัพย์ 

84 นางสาวปรีชาญา รัตนานุสรณ์ ส่วนบริหารสินทรัพย์ 

85 นางสาวจันทนา  พรหมศิริ หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

86 นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

87 นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

88 นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
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89 นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

90 นางสาวฐิติกา จันทร์หล้า เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

91 นางสาวนิชธาวัลย์ แก่นจักร์ พนักงานธุรการ ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

92 นางสนทนา สอิ้งทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

93 นางวาสนา ภัสสรโยธิน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

94 นางสาวทิพย์สุดา ไชยพฤกษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

95 นางสาวมยุรี เชื้อจันทึก พนักงานธุรการ ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

96 นางนงเยาว ์ สุค าภา หัวหน้าส านักงานสภา ส านักงานสภา มทส. 

97 นางสาวสุขศิริ ประสงทรัพย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนการเจ้าหน้าท่ี มทส. 

98 นางอนัญญา  ทวีภกัดีโชติ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล มทส. 

99 นางจุฬารัตน์  เจียมธีระนาถ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล มทส. 

100 นางสาวสุภาณี เกษมสุข เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เทคโนธานี 

101 นางสาวชลธิชา  มิตรสันเทียะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เทคโนธานี 

102 นางสาวเอลิยา  พงศ์พีรภัทร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เทคโนธานี 

103 นายอุเทน เผื่อนทอง ท่ีปรึกษาด้านกฏหมาย เทคโนธานี 

104 น.ส.ปณิตา กะสินรัมย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เทคโนธานี 

105 นางศศิพรรนิภา ทศดีกรพัฒน์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เทคโนธานี 

106 นายจตุรงค์ อิ่มหาร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ฟาร์มมหาวิทยาลัย 

107 นางสาวสรัญญา สอตระกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ฟาร์มมหาวิทยาลัย 

108 นายธานี คล่องณรงค์ หัวหน้าส่วนอาคารสถานท่ี ส่วนอาคารสถานท่ี 

109 นายภาณุ เอกพงศ์เมธี หัวหน้างานงานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานท่ี 

110 น.ส.วราลี อิ่มวิเศษ หัวหน้าหน่วยพัฒนาการบริหารงาน ส่วนอาคารสถานท่ี 

111 นางวาสนา คลังกูล หัวหน้างานงานธุรการ ส่วนอาคารสถานท่ี 

112 นางภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์ หัวหน้าหน่วยสิ่งแวดล้อม ส่วนอาคารสถานท่ี 

113 นายอุดม บุญแย้ม หัวหน้างานงานรักษาความปลอดภัย ส่วนอาคารสถานท่ี 

114 นายปฐมทัศน์ ศศิธร หัวหน้างานงานซ่อมบ ารุงและรักษา ส่วนอาคารสถานท่ี 
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115 นายสมศักดิ์ ศิริจานุสรณ์ 
หัวหน้างานงานระบบไฟฟ้าและปรับ
อากาศ 

ส่วนอาคารสถานท่ี 

116 นายนพดล เสียงใหม่ หัวหน้าหน่วยจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ส่วนอาคารสถานท่ี 

117 นายศูนทร แสนหูม หัวหน้างานงานระบบประปา ส่วนอาคารสถานท่ี 

118 นายประวัติ บุษดี 
หัวหน้างานงานบริการอาคารสถานท่ีและ
กิจกรรม 

ส่วนอาคารสถานท่ี 

119 นายธวัชชัย สายทิพย์ หัวหน้างานภูมิทัศน์ ส่วนอาคารสถานท่ี 

120 นางสาวกาญจนี  ค าลาย พนักงานธุรการ ส่วนอาคารสถานท่ี 

121 นางธนิตา  เสรีคชหิรัญ พนักงานธุรการ ส่วนอาคารสถานท่ี 

122 นายวิสุทธิ์ กราวกระโทก พนักงานซ่อมบ ารุง ส่วนอาคารสถานท่ี 

123 นางสาวกานต์ธิดา ศรีจินดา พนักงานปฏิบัติการ ส่วนอาคารสถานท่ี 

124 นางทันใจ สมศักดิ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนอาคารสถานท่ี 

125 นางสาวยุรี ล ายงหอม พนักงานธุรการ ส่วนอาคารสถานท่ี 

126 นางสาวเตือนใจ ขอร่วมกลาง พนักงานธุรการ ส่วนอาคารสถานท่ี 

127 นางสาวสาริศา กาญจนเมธี เจ้าหน้ท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนการเงินและบัญชี 

128 นางสาวสายรุ้ง สังกรณีย์ เจ้าหน้ท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนการเงินและบัญชี 

129 นายณรงค์ฤทธ์ิ  แดงงาม อุปนายกองค์การบริหาร องค์การ นศ. องค์การนักศึกษา 

130 นางสาวรจเรช  พันธเสน เลขานุการองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา 

131 นายศัลยพงษ์  วงค์สมบูรณ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถานกีฬาและสุขภาพ 

132 นางหทัยรัตน์  ราชนาวี ผู้ฝึกสอน สถานกีฬาและสุขภาพ 

133 นางสาวจันทรรัตน์  บุญมาก เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนประชาสัมพันธ์ 

134 นางสาวนพวรรณ  ไตรสารศรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนประชาสัมพันธ์ 

135 นางสาวสุชาดา  วัฒนกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนประชาสัมพันธ์ 

136 นางสุภาภรณ์  เสงี่ยมงาม หัวหน้าแผนกแม่บ้าน สุรสัมมนาคาร 

137 นางสาวสุรัสวดี  ตุ่นหมื่นไวย พนักงานธุรการ สุรสัมมนาคาร 

138 น.ส. กรณิการ์ ใหม่ยะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนย์กิจการนานาชาติ 

139 นางเนืองนิจ ณ ล าปาง หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา 
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      สมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
สังกัด 

140 นางชุติกาญจน์ สิริรัฐพล หัวหน้างานแนะแนว ส่วนกิจการนักศึกษา 

141 นายสุทธิรักษ์ ไชยรักษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนกิจการนักศึกษา 

142 นางอมรรัตน์ วงศ์สรรค์ หัวหน้างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา 

143 นายนิมิต พิศขุมทอง หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา 

144 นายจีรศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป หน่วยตรวจสอบภายใน 

145 นางสุดารัตน์ น้อยมะโน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถานพัฒนาคณาจารย์ 

146 น.ส.วชัรี พิรักษา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถานพัฒนาคณาจารย์ 

147 น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรณบุรี หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ ส่วนสารบรรณและนิติการ 

148 น.ส.วีณา กองวงศา หัวหน้างานงานธุรการ ส่วนสารบรรณและนิติการ 

149 นายวิระชน ศรีราง หัวหน้างานไปรษณีย์ ส่วนสารบรรณและนิติการ 

150 อ. ดร.ฉัตรภัสร์ ฐิติอัคราวงศ์ หัวหน้าสถานส่งเสริมฯ MIS สถานส่งเสริมฯ MIS 

151 นางสาวเสาวลักษณ์ เติมสุข เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบคอบพิวเตอร์ สถานส่งเสริมฯ MIS 

152 นางสาวปรียาภรณ์ สมยา เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบคอบพิวเตอร์ สถานส่งเสริมฯ MIS 

153 นายพันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบคอบพิวเตอร์ สถานส่งเสริมฯ MIS 

154 นายณัฐวิชช์ เจียรสุวรรณ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบคอบพิวเตอร์ สถานส่งเสริมฯ MIS 

155 ศ. นพ. วุฒิชัย  ธนาพงศธร วิทยากร 
 

156 รศ. กัลณกา  สาธิตธาดา วิทยากร 
 

157 รศ. นพ. จิตเจริญ  ไชยาค า วิทยากร 
 

158 ดร.สุภัทร  จ าปาทอง วิทยากร 
 

159 ศ. ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน วิทยากร 
 

160 ศ. ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี 
 

161 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย 
แสงอาทิตย์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน คณะท างานด าเนินงานฯ 

162 อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ คณะท างานด าเนินงานฯ 

163 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมฯ คณะท างานด าเนินงานฯ 

164 
รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศจีรา 
คุปพิทยานันท์ 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา คณะท างานด าเนินงานฯ 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
สังกัด 

165 ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะท างานด าเนินงานฯ 

166 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร 
อุ่นศิวิไลย์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน คณะท างานด าเนินงานฯ 

167 นายธานี คล่องณรงค์ หัวหน้าส่วนอาคารสถานท่ี คณะท างานด าเนินงานฯ 

168 นางมนัสวี บรรลือทรัพย์ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ คณะท างานด าเนินงานฯ 

169 นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล ผู้จัดการสุรสัมมนาคาร คณะท างานด าเนินงานฯ 

170 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤษฎิ์  นิ
วัฒนากูล 

อาจารย์ประจ าส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม คณะท างานด าเนินงานฯ 

171 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา  
ติดตะบุตร 

อาจารย์ประจ าส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

คณะท างานด าเนินงานฯ 

172 นางดวงใจ  กาญจนศิลป์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คณะท างานด าเนินงานฯ 

173 นางสาวนภัสวรรณ ภิญโญดม หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป พัสดุ คณะท างานด าเนินงานฯ 

174 นางสาวเพ็ญนภา  นาคดี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะท างานด าเนินงานฯ 

175 นายเอกชัย  บุญรสศักดิ์ เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศและเทคโนโลยี คณะท างานด าเนินงานฯ 

176 นายเดชากรณ์  ส าราญดี เจ้าหน้าท่ีทรัพยากรมนุษย์ คณะท างานด าเนินงานฯ 

177 นายอุดมศักดิ์  บัวส าราญ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพ คณะท างานด าเนินงานฯ 

178 นางสาววรางค์ วีระนาคินทร์ หัวหน้าส านักงาน Facilitator 

179 นางสาวอิสริยา  ปิ่นตบแต่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป Facilitator 

180 นางจงชญา  ณ ป้อมเพ็ชร์ นักวิจัยการศึกษา Facilitator 

181 นายสมนึก คงกลาง ศูนย์บริการ ช่วยงาน 

182 คุณรัตติยา เนียมตะคุ ส่วนการเงินและบัญชี ช่วยงาน 

183 คุณกาญจณา  ชัยภูมิ ส่วนการเงินและบัญชี ช่วยงาน 

184 นายวันชัย  น้อยมะโน ศูนย์นวัตกรรมฯ ช่วยงาน 

185 นายธีระพล ขจัดมลทิน ศูนย์นวัตกรรมฯ ช่วยงาน 

186 นายณัฐวุฒิ  วรรณทอง ศูนย์นวัตกรรมฯ ช่วยงาน 

187 นายศราวุธ  ป้อมสินทรัพย์ หัวหน้าส่วนแผนงาน ส่วนแผนงาน 

188 นางภารดี  ศิริพลไพบูลย์ 
หัวหน้างานวางแผน ติดตามและ
ประเมินผล 

ส่วนแผนงาน 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สังกัด 

189 นางสาวอรุโณทัย  ผลาพฤกษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนแผนงาน 

190 นางธรรจปร  ทองนุช เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนแผนงาน 

191 นายณัฐวุฒิ  ชาติเผือก เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนแผนงาน 

192 นางจิณห์นิภา  ปราสาทหินพิมาย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนแผนงาน 

193 นางสาววริฏฐา  ประเสริฐ หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ ส่วนแผนงาน 

194 นางสาวภฤศมน  วิสัยดี หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน 

195 นายวัลลพ  ล้อมตะค เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนแผนงาน 

196 นางประวีณา  หอมตา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนแผนงาน 

197 นายสมจิต  มณีวงค์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนแผนงาน 

198 นางช่ออุบล  บูราณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนแผนงาน 

199 นางสาวภัททิยา  แซ่เตียว หัวหน้างานธุรการ ส่วนแผนงาน 

200 นางสาวพัชร ี ดงกระโทก พนักงานธุรการ ส่วนแผนงาน 

201 นางสาวทิฆัมพร  สังข์ประเสริฐ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนแผนงาน 

202 นายปิยวิทย์  ข าพรหมราช เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนแผนงาน 

203 นางสาวชนิภา  วสันต์ศิริกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนแผนงาน 

204 นางสาวชลลดา  ดอนศรีจันทร์ พนักงานธุรการ ส่วนแผนงาน 

รวมผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัย/สถาบันภายนอก 97 คน 

รวมผู้เข้าร่วมจากภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 154 คน 

รวมผู้เข้าร่วมอื่น ๆ (วิทยากร/คณะท างานฯ/ส่วนแผนงาน/Facilitator/ผู้ช่วยงานฯ) 50 คน 

รวมผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ฯ (Mini_UKM)  
ครั้งที่ 16 ทั้งสิ้น 

301 คน 
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       ภาคผนวก ข 

                                                               เอกสารประกอบการสัมมนา 
 

 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ”  
โดย ศ. นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร 
 

 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “มือใหม่หัดขับ”  โดย รศ. นพ.จิตเจริญ ไชยาค า 
 

 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการจัดท าวิจัย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตาม
กรอบ TQF” โดย รศ. กัลณกา สาธิตธาดา 

 

 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “อดีต ปัจจุบัน อนาคต กับการประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อ

การพัฒนา”  โดย ศ. ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน 

 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “การด าเนินงานของ สกอ. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
อุดมศึกษา” โดย ดร.สุภัทร จ าปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Sut-symbol.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Sut-symbol.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Mfulogo.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/2/29/Logoubu.gif


   
    

      สมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
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 บรรยายพิเศษ โดย ศ. ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 
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สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
 

  
 

  
 

  
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานเปิดงาน
สัมมนาและมอบเกียรติบัตรให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 

อาจารย์ ดร.สิรินทร์ทิพย์  บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สรุปผลการด าเนินงาน (Mini_UKM) ครั้งที่ 14-15 ที่ผ่านมา 
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สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
 

 สรุปถอดบทเรียน ทั้ง 3 กลุ่ม วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 
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สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
 

 บรรยายพิเศษ โดย ดร.สุภัทร จ าปาทอง เลขาธิการ สกอ. วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 
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      สมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

                                                                ภาคผนวก ง 
                                                                 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
“คุณภาพของแผนกลยุทธ์และหลักสูตร” Mini_UKM ครั้งที่ 16 
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      สมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
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    สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
 

 
 

รายงานการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 16  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 

 

 

จัดท าโดย :  คณะท ำงำนด ำเนินงำนโครงกำรสัมมนำเพื่อพัฒนำกำรสร้ำงเครือข่ำยองค์กร 
                กำรเรียนรู้ เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ ครั้งท่ี 16 
 

ผู้จัดท ารูปเล่ม :  นำงช่ออุบล  บูรำณ/นำยวัลลพ  ล้อมตะคุ 
 

ผู้ตรวจสอบ :  หัวหน้ำส่วนแผนงำน 

 

ออกแบบปก :  นำยณัฐวุฒิ  ชำติเผือก 

 

เดือน/ปีที่พิมพ ์ครั้งท่ี 1 – สิงหำคม 2560 
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