
 

 

 

 

 

รายงาน โครงการสัมมนา
เครือข่าย Mini _UKM  

ครั้งที่ 22 
 
 

 
ระหว่างวันที่ 14 - 17  ธันวาคม  2562  

ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



ค ำน ำ 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาเครือข่าย Mini _UKM  ครั้งที่ 22 

ระหว่างวันที่ 16 - 17  ธันวาคม  2562 ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ สนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือมุ่งสู่องค์กร

แห่งการเรียนรู้ พร้อมค้นหาและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ 1  การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลุ่มที่ 2  การพัฒนา successor เพ่ือสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา 

กลุ่มที่ 3  เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน 

กลุ่มที่ 4  เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 

กลุ่มที่ 5  เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การจัดโครงการครั้งนี้ เป็นไปตามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ือสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการ

จัดการความรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และได้มีการด าเนินงานกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 21 ครั้ง 

ส าหรับการจัดงานในครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็น

ผู้ด าเนินการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Mini_UKM)  

ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 16 - 17  ธันวาคม  2562 ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  

ดังนั้น เพ่ือใหการด าเนินการเครือขายองคกรการเรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

Mini_UKM มีการด าเนินงานอยางตอเนื่องเปนรูปธรรม เห็นผลชัดเจน ในการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปสูการปฏิบัติ

ตลอดจนเพ่ือเปนการสรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จึงจัดโครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

Mini_UKM ครั้ งที่  22 โดยเชิญผู บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ที่สั งกัด

สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเขารวมโครงการ ซึ่งมีผูสนใจเขารวมสัมมนาในครั้งนี้ จ านวน 250 คน จาก

มหาวิทยาลัยทั้งหมด 25 แหง 



ข 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจาก  

สถาบันอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง

ในการจัดสัมมนาจนประสบความส าเร็จ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณประโยชน์ที่ได้รับใน

การจัดการความรู้ ในครั้งนี้ จักสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยต่อไป  

 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ธันวาคม 2562 

  



ค 
 

สำรบญั 

 
 หน้ำ 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทที่ 1 บทน า 1 
บทที่ 2 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 
กลุ่มท่ี 1  การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4 
กลุ่มท่ี 2  การพัฒนา successor เพ่ือสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา 8 
กลุ่มท่ี 3  เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน 10 
กลุ่มท่ี 4  เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 19 
กลุ่มท่ี 5  เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 26 
  
ภำคผนวก  
          รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 28 

เอกสารประกอบการบรรยาย 38 
 ประมวลภาพกิจกรรม 86 

  
 



                         

สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษา Mini_UKM คร้ังที่ 22 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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บทท่ี 1 บทน า 
 

ความเป็นมาของโครงการ 
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา (Mini _UKM) และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายจัดการความรู้                         
โดยมีสถาบันร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย จ านวนทั้งสิ้น 8  สถาบัน  ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  มหาวิทยาลัยนครพนม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ือสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและได้มีการด าเนินงานกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 21 ครั้ง                                         
โดยได้หมุนเวียนมหาวิทยาลัยในการจัดโครงการสัมมนาเครือข่าย  

ส าหรับการจัดงานในครั้ งที่  22  มหาวิทยาลั ย เครื อข่ าย ได้มอบหมายให้  มหาวิทยาลั ย  
อุบลราชธานี เป็นผู้ด าเนินการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Mini_UKM)  ครั้งที่ 22 ส านักงานประกันคุณภาพและสารสนเทศ จึงได้จัดโครงการโครงการสัมมนาเครือข่าย 
Mini_UKM  ครั้งที่ 22  ขึ้น ในระหว่างวันที่ 15 - 17  ธันวาคม  2562 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
สนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้พร้อมค้นหาและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

กลุ่มท่ี 1  การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กลุ่มท่ี 2  การพัฒนา successor เพ่ือสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา 
กลุ่มท่ี 3  เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน 
กลุ่มท่ี 4  เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 
กลุ่มท่ี 5  เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
  



                         

สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษา Mini_UKM คร้ังที่ 22 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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กลุ่มเป้าหมาย จ านวน   300   คน ประกอบด้วย 
       วิทยากรหลัก     จ านวน         10  คน  
        ผู้เข้าร่วม      จ านวน       200  คน 
        ผู้ประสานงาน        จ านวน         20  คน   
         
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 สถาบันเครือข่าย Mini_UKM   8  สถาบัน   จ านวน   100  คน 
 สถาบันนอกเครือข่าย Mini_UKM             จ านวน   100  คน 
 
ระยะเวลา  
             ระหว่างวันที่  14 - 17  ธันวาคม  2562 ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
ค่าลงทะเบียน  

1.  สมาชิกเครือข่ าย 7 สถาบัน เหมาจ่ ายสถาบันละ 10 ,000 บาท โดยมี เ งื่ อนไขสามารถ 
ส่งผู้ เข้าร่วมโครงการได้สถาบันละ 10 คน  กรณีส่งเกินจ านวนที่ก าหนดให้ช าระ ค่าลงทะเบียนเพ่ิม  
คนละ  1,500 บาท  

2. บุคลากรภายนอกสถาบันเครือข่าย คนละ 1,000 บาท  โดยรวมถึงค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ 
 2.1 เอกสารประกอบการสัมมนา 
 2.2 อาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างการอบรม อาหารกลางวันจ านวน  2 มื้อ 

อาหารเย็น 1 มื้อ  อาหารวางและเครื่องดื่ม  4 มื้อ  
 
เป้าหมายโครงการ 
       ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

1. มีแนวปฏิบัติที่ดีที่ ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  อย่างน้อย 3 เรื่องและน าไปสู่การต่อยอด  
ของเครือขา่ย 

2. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการในองค์กรตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ ที่เกิดจาก
การแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ  และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ  80 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการในองค์กรตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ ที่เกิดจาก

การแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน/ภายนอกองค์กร 
3. เป็นการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร  
4. ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางาน 

 
ก าหนดการ 

 

 
 
การประเมินผลโครงการ 

ด าเนินการสรุปผลโครงการ      ภายในเดือนมกราคม     2563 
สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ       ภายในเดือนกุมภาพันธ์   2563 
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บทที่ 2 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

กลุ่มท่ี 1  การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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กลุ่มท่ี 2  การพัฒนา successor เพื่อสนับสนนุการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา  

Best Practice ดังนี้ 
1. Job Shadowing หมายถึง การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้มีโอกาสและมีเวลาในการ
ไปประกบ ติดตาม และแฝงตัวในการท างาน เพ่ือเรียนรู้วิธีการคิดและวิธีการท างานกับผู้ที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งการสังเกตและศึกษาเทคนิคต่างๆ ในการท างาน เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในพัฒนา
ศักยภาพในการท างานให้มากข้ึน  
 โดยมีกระบวนการ (How to) คือ 

1) ก าหนดนโยบาย ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบาย และจัดท าข้อตกลง MOU กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่
มีศักยภาพและเป็นต้นแบบที่ดีในการท างานในด้านต่างๆ  

2) คัดเลือกบุคคล คัดเลือกโดยผู้บริหาร ซึ่งจะคัดเลือกจากการพิจารณาถึงศักยภาพของบุคลากรใน
หน่วยงาน ความพร้อมและความเหมาะสมในการพัฒนา โดยจะคัดเลือกในระดับ หัวหน้าส านักงาน/หัวหน้างาน/
ผอ.กอง อ่ืนๆ 

3) ก าหนดระยะเวลาในการเรียนรู้ ประมาณ 1 สัปดาห์ 
4) ก าหนดประเด็นการเรียนรู้งาน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

    4.1) ระบุหัวข้อ/ขอบเขตการเรียนรู้อย่างชัดเจนระหว่างสถาบันต้นทางกับสถาบันปลายทาง (สถาบัน
ต้นแบบ) 
    4.2) การพูดคุยสื่อสารกันในส่วนงานย่อยโดยร่วมกันก าหนดหัวข้อ ขอบเขต และรายละเอียด 
ระหว่างสถาบันต้นทางและสถาบันปลายทาง (สถาบันต้นแบบ) และสถาบันปลายทางจัดเตรียมแผนการเรียนรู้ไว้
ล่วงหน้า 
 5) ปฏิบัติงานในสถาบันต้นแบบ โดยการแฝงตัว/ฝังตัว/ประกบ กับผู้เชี่ยวชาญในสถาบันต้นแบบ 

6) ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ เทคนิคการท างาน เมื่อครบก าหนดตามระยะเวลา ผู้ที่ได้เรียนรู้
งานน ามาถ่ายทอดและน าเสนอผลสรุปการเรียนรู้ เทคนิคท่ีได้รับ ปัญหาและอุปสรรค เพ่ือทบทวน วิเคราะห์และ
จัดท าผลงานหรืองานวิจัยเพื่อน ามาใช้ในหน่วยงาน  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- ควรจัดท าระบบ Job shadowing ให้กับสายวิชาการด้วย 
- ควรเพิ่มระยะเวลาในการไปท างานในสถาบันต้นแบบมากกว่า 1 สัปดาห์ 
- การท า Job shadowing สามารถน ามาใช้กับหน่วยงานในสถาบันเดียวกันได้ 
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2. Key Success Factor ดังนี้ 
ผู้น า 

1) ต้องให้โอกาสบุคลากรในการพัฒนาตนเอง และแสดงศักยภาพของตนเอง 
2) การสร้างแรงจูงใจ และสวัสดิการที่เหมาะสม 
3) ท าด้วยใจ ให้ได้ใจ 

ทีม 
1) การท างานเป็นทีม เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการพัฒนาตนเอง 
2) มีกัลญาณมิตรที่ดี การท างานที่ทุ่มเท เป็นมิตร 
3) การเป็นที่ยอมรับ โดยบุคลากรต้องมีทักษะ และประสบการณ์ในการท างาน เหมาะสมที่จะเป็น

ผู้บริหารขององค์กร 
เครือข่าย 

1) การสร้างเครือข่ายภายใน และภายนอก 
2) การจัดเก็บข้อมูล การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานเครือข่าย 

กระบวนการ 
1) การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งสายวิชาการ และสนับสนุน 
2) การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน คนอ่ืนสามารถปฏิบัติแทนได้ 
3) มีระบบการติดตามงานที่มีมาตรฐาน 
4) ระบบพ่ีเลี้ยงที่ดี 
5) การสอนงาน  
6) การส่งมอบงาน 
7) การจับคู่การท างาน (Buddy) 
8) การเรียนรู้งานด้วยตนเอง 
9) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
10) การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง 
11) การอบรมหลักสูตรพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน 
12) การสร้างระบบสารสนเทศและการจัดการข้อมูลออนไลน์ 
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กลุ่มท่ี 3  เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน 
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กลุม่ท่ี 4  เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 
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กลุ่มท่ี 5  เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา 

ปัญหาและอุปสรรคการใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

1) คุณภาพของข้อมูล เช่น ความถูกต้องของข้อมูล ห้วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูลที่ต่างกัน ขาดความ

สอดคล้องของข้อมูล ไม่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน  ความซ้ าซ้อนในการรายงานข้อมูล 

2) ข้อจ ากัดด้านการใช้ระบบสารสนเทศ เช่น ผู้ รับผิดชอบรายงานข้อมูล ผู้น าข้อมูลไปใช้  

หน่วยความจ าในระบบเครือข่ายของหน่วยงาน  

3) ขาดการส ารวจข้อมูลของหน่วยงานที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารและพัฒนาองค์กร 

How to การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศการศึกษา ที่ได้รับการบันทึกจากผู้รับผิดชอบ        

1) วางแผน เพ่ือออกแบบแบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูลให้เชื่อมโยงกับพันธกิจ และเป็นไปตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษา  

2) ก าหนดรูปแบบข้อมูลที่ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล ไม่เก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อน เพ่ือลดการใช้พ้ืนที่
หน่วยความจ าในระบบเครือข่ายของหน่วยงาน 

3) ก าหนดผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน ในการควบคุมดูแลระบบ ก ากับติดตามข้อมูล 
และรายงานข้อมูล  

4) ก าหนดปฏิทินการท างาน Flow Chart 
5) ก าหนดระบบก ากับติดตาม เพ่ือรายงานความคืบหน้าผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
6) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น การยืนยันข้อมูลนักศึกษาระหว่างงานทะเบียนกับคณะ 
7) คุณภาพข้อมูล เช่น ความสมบูรณ์ ความทันสมัยข้อมูล การรายงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและองค์กร เป็นต้น 
8) การสื่อสารและกระจายส่งต่อข้อมูล ผ่านระบบ Online เช่น Google Drive, Google Form เป็น

ต้น 

How to การวิเคราะห์ข้อมูล           

1) เปรียบเทียบข้อมูลอดีต สถิติ ข้อมูลย้อนหลัง trends analysis  
2) Gap Analysis วิเคราะห์หาปัญหาขององค์กร เพ่ือจัดท าแผนปรับปรุงให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3) เปรียบเทียบ Benchmark กับหน่วยงานที่เป็นคู่เทียบ เพ่ือน าผลมาใช้ในการปรับปรุงองค์กร 
4) เปรียบเทียบเป้าหมายเป็นรายไตรมาส เพ่ือวัดผลความส าเร็จ 
5) น าผลจากการวิเคราะห์รายงานต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  
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How to การน าไปพัฒนาคุณภาพ เพื่อได้ Key Success Factor 

1) เชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานประกันคุณภาพฯ เพ่ือเอาข้อมูลมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

2) จัดล าดับความส าคัญ/ความเร่งด่วน เชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยง 

3) ผู้บริหารขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้มีความ

เชื่อมโยงและมีความต่อเนื่อง 

4) การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงไปในระดับบุคคล 
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3.  รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท 
4.  ศ.นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร   
5.  รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาค า   
6.  รศ.ดร.วิทยา เมฆข า  
7.  รศ.กัลณกา สาธิตธาดา 
8.  ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล 

 

2. รายช่ือบุคลากรในสถาบันเครือข่าย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล สังกัด 

1. น.ส.อภิญญา จูเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. น.ส.ฝอยทอง สาครวรรณศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3. นายพิบูลย์ พูม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4. อาจารย์รังสิมา พัสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
5. ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

6. ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
7. อาจารย์ภาภรณ์ เหล่าพิลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
8. อาจารย์สิรีธร สุขเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
9. อาจารย์เกษม เปนาละวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
10. ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิรสิุข มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
11. นายสาคร ผมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

12. นายมานะศักดิ์ หงษ์ค าชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
13. น.ส.ปาจรีย์ พรหมศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล สังกัด 
14. นายจักรชัย อินธิเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
15. นางพรรทิภา พรมมา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

16. อาจารย์สันติ ทิพนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
17. ผศ.ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
18. ผศ.สุภิมล บุญพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
19. อาจารย์ธิดารัตน์ สาระพล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

20. ผศ.ดร.นิวัฒน์ สาระขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

21. น.ส.แพรวนภา เกี้ยวเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
22. อาจารย์สุชาดา สุรางค์กุล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
23. น.ส.วราภรณ์ สินธุเดช มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
24. ดร.สถิตพงศ์ เสงี่ยมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
25. อาจารย์อัดชา เหมันต์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
26. ดร.อนุชา พุฒิกูลสาคร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
27. ดร.ด ารงค์ ก่องดวง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
28. อาจารย์อ้อยทิพย์ สมานรส มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
29. อาจารย์สุชาดา สุรางค์กุล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
30. ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี มหาวิทยาลัยนครพนม 
31. น.ส.รสสุคนธ ์แก้วไกรสร มหาวิทยาลัยนครพนม 
32. ดร.มุทุดา แก่นสุวรรณ มหาวิทยาลัยนครพนม 
33. น.ส.รุจิรดา สุขสันต์หรรษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
34. น.ส.ชญาณิศา ลาภะ มหาวิทยาลัยนครพนม 
35. น.ส.สุทิศา โพธิ์ชัย มหาวิทยาลัยนครพนม 

36. นายวิชญ อภิบาลศรี มหาวิทยาลัยนครพนม 

37. นางอาพาพร สุพร มหาวิทยาลัยนครพนม 
38. อาจารย์อัจฉรา พิเลิศ มหาวิทยาลัยนครพนม 
39. อาจารย์หทัยกาญจน์ กกแก้ว มหาวิทยาลัยนครพนม 
40. ดร.สุทธิพงศ์ อินทรายุทธ มหาวิทยาลัยนครพนม 

41. น.ส.อภิกนิษฐา นาเลาห์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล สังกัด 
42. อาจารย์ปิยธิดา รัตนรามา มหาวิทยาลัยนครพนม 
43. นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา มหาวิทยาลัยนครพนม 

44. น.ส.วรรษมน ปาพรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

45. ผศ.ดร.ธิติ ปัญยาอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
46. ดร.นิยม อานไมล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
47. ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
48. อาจารย์บัญชา นวนสาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
49 อาจารย์อนงค์ ทองเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
49. นายสุพิศ กองชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

3. รายช่ือบุคลากรสถาบันนอกเครือข่าย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล สังกัด 

1. น.ส.นิภาภรณ์ ลาภเสถียร มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. อาจารย์วรภา ภูไพศาล วิทยาลัยสาธารณสุขฯ 
3. อาจารย์รสสุคนธ์ พิไชยแพทย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
4. อาจารย์วรรณา ธนานุภาพไพศาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
5. น.ส.สัมฤทธิ์ ขวัญโพน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
6. น.ส.พวงแก้ว สาระโภค วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
7. น.ส.สุปิยา วิริไฟ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
8. ดร.ศรินยา พลสิงห์ชาญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 
9. นางศีตรา มยูขโชติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 
10. นางรัตนา ค าศรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 
11. ดร.สมจิตร อุดม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
12. ดร.พูนสุข อุดม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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4. รายช่ือบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1.  นายแพทยน์ิรันดร์ พิทักษว์ัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

2.  นายแพทยป์ระวิ อ่ าพนัธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

3.  ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวางแผนฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

4.  ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา ประธานหลักสูตร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

5.  ดร.สง่า ทับทิมหิน อาจารย ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

6.  อาจารย์ปัณฑิตา สุขุมาลย์ อาจารย ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

7.  ดร.อรุณ บุญสร้าง อาจารย ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

8.  ผศ.พัจนภา ธาน ี อาจารย ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

9.  ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล อาจารย ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

10.  ดร.ฐิติรัช งามฉมัง อาจารย ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

11.  ผศ.ณัชวินนท์ แสงศรีจนัทร ์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะศิลปศาสตร ์

12.  ผศ.ดร.ปิ่นวด ี ศรีสุพรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและพฒันา คณะศิลปศาสตร ์

13.  ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ผิวพอใช ้ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกนัคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร ์

14.  นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย ์ ประธานหลักสูตร คณะศิลปศาสตร ์

15.  นางสาวชาคริยา ชุมมวล ประธานหลักสูตร คณะศิลปศาสตร ์

16.  นางสาวรุจิวรรณ เหล่าไพโรจน ์ ประธานหลักสูตร คณะศิลปศาสตร ์

17.  ผศ.ดร.วชิราภรณ์ กิจพูนผล ประธานหลักสูตร คณะศิลปศาสตร ์

18.  ผศ.พฤกษ์ เถาถวิล ประธานหลักสูตร คณะศิลปศาสตร ์

19.  รศ.สมหมาย ชินนาค อาจารย ์ คณะศิลปศาสตร ์

20.  ดร.เหมวรรณ เหมะนัค อาจารย ์ คณะศิลปศาสตร ์

21.  น.ส.วิชุลดา พไิลพนัธ์ อาจารย ์ คณะศิลปศาสตร ์

22.  ดร.สายสุนยี์ ชัยมงคล อาจารย ์ คณะศิลปศาสตร ์

23.  ดร.ยุวดี จิต์โกศล อาจารย ์ คณะศิลปศาสตร ์

24.  ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง อาจารย ์ คณะศิลปศาสตร ์

25.  อาจารย์สมาพร นนท์พละ อาจารย ์ คณะศิลปศาสตร ์

26.  ผศ.เนตรดาว เถาถวิล อาจารย ์ คณะศิลปศาสตร ์
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

27.  น.ส.สุวิภา ชมภูบุตร  อาจารย ์ คณะศิลปศาสตร ์

28.  อาจารย์ณัฐพัชร ์ เตชะรุ่งไพศาล อาจารย ์ คณะศิลปศาสตร ์

29.  อาจารย์ประภาพร   ศศิประภา อาจารย ์ คณะศิลปศาสตร ์

30.  อาจารย์เขมจิรา   หนองเป็ด อาจารย ์ คณะศิลปศาสตร ์

31.  น.ส.มินฑิตา โสภา เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร ์

32.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ คณะเภสัชศาสตร์ 

33.  นางสาวสุภารัตน์ จนัทร์เหลือง รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะเภสัชศาสตร์ 

34.  ผศ.พีรวัฒน์ จนิาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ 

35.  ผศ.ทวนธน บุญลือ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 

36.  ผศ.สุขุมา พวงมะล ิ ประธานหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์ 

37.  ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ อาจารย ์ คณะเภสัชศาสตร์ 

38.  ดร.สุรชัย จูมพระบุตร อาจารย ์ คณะเภสัชศาสตร์ 

39.  น.ส.เบญจภัค มิ่งขวัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์ 

40.  รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร ์ คณะบริหารศาสตร ์

41.  อาจารย์สายเพชร อักโข รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพฯ คณะบริหารศาสตร ์

42.  อาจารย์ศุภกัญญา จันทรุกขา ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยบริหาร  คณะบริหารศาสตร ์

43.  ผศ.สุมาลี เงยวิจติร อาจารย ์ คณะบริหารศาสตร ์

44.  ดร.ภูษณิศา มีนาเขตร อาจารย ์ คณะพยาบาลศาสตร ์
45.  น.ส.นฤมล ทองงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร ์

46.  น.ส.มะลิวลัย์ เผิ่งจนิดา เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร ์

47.  ดร.เมทินี มาเวียง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 

48.  รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม อาจารย ์ คณะเกษตรศาสตร์ 

49.  ดร.กฤษณา ศิริพล อาจารย ์ คณะเกษตรศาสตร์ 

50.  ดร.ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์ อาจารย ์ คณะเกษตรศาสตร์ 

51.  ดร.ฉัตรชยา อ่อนอ าไพ อาจารย ์ คณะเกษตรศาสตร์ 

52.  ผศ.บุบผา  ใจเที่ยง อาจารย ์ คณะเกษตรศาสตร์ 

53.  รศ.กาญจนา  รุ่งรัชกานนท ์ อาจารย ์ คณะเกษตรศาสตร์ 

54.  อาจารย์ประยงค์  อุดมวรภัณฑ์ อาจารย ์ คณะเกษตรศาสตร์ 
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55.  น.ส.นพมาศ นามแดง นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 

56.  อาจารย์พัชริดา  ปรีเปรม อาจารย ์ คณะศิลปประยุกต์ฯ 

57.  น.ส.จุรีรัตน์ จารุเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปประยุกต์ฯ 

58.  อาจารย์วิภาพรรณ ตระกูลสันตริัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร ์

59.  อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวปี คณบดีคณะนติิศาสตร ์ คณะนิติศาสตร ์

60.  ผศ.ดิเรก บวรสกุลเจริญ อาจารย ์ คณะนิติศาสตร ์

61.  รศ.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ อาจารย ์ คณะนิติศาสตร ์

62.  ดร.รัชกร โชติประดิษฐ์ อาจารย ์ คณะนิติศาสตร ์

63.  รศ.ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ อาจารย ์ คณะนิติศาสตร ์

64.  อาจารย์จิรศักดิ์ บางท่าไม ้ อาจารย ์ คณะนิติศาสตร ์

65.  ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร ์

66.  ดร.ประนอม แซ่จึง ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยแผนและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร ์

67.  ผศ.จุฑามาส จิตต์เจริญ อาจารย ์ คณะวิทยาศาสตร ์

68.  ผศ.รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล อาจารย ์ คณะวิทยาศาสตร ์

69.  รศ.ชาญชัย ศุภอรรถกร อาจารย ์ คณะวิทยาศาสตร ์

70.  อาจารย์ชุมพร หลินหะตระกูล อาจารย ์ คณะวิทยาศาสตร ์

71.  ผศ.อชิรญาณ์ปวริศกร วัฒนโกศล อาจารย ์ คณะวิทยาศาสตร ์

72.  อาจารย์อัปสร  อินทิแสง อาจารย ์ คณะวิทยาศาสตร ์

73.  รศ.ดร.อัญชลี  ส าเภา อาจารย ์ คณะวิทยาศาสตร ์

74.  รศ.จันทรพร ทองเอกแก้ว อาจารย ์ คณะวิทยาศาสตร ์

75.  น.ส.วาสนา เหง้าเกษ อาจารย ์ คณะวิทยาศาสตร ์

76.  รศ.ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ ์ อาจารย ์ คณะวิทยาศาสตร ์

77.  ผศ.ดร.บรรทม สุระพร อาจารย ์ คณะวิทยาศาสตร ์
78.  ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ อาจารย ์ คณะวิทยาศาสตร ์

79.  นางนันทนา พิมพ์พันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร ์

80.  ผศ.รัชดา โสภาคะยงั รองคณบดีฝ่ายวชิาการและบณัฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

81.  นายธีระพงษ์ วงศบ์ุญ หัวหน้าส านักงานเลขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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82.  ดร.อนุสรณ์ บรรเทิง รองผู้อ านวยการฝา่ยจัดการทรพัยากรฯ ส านักวิทยบริการ 

83.  น.ส.อุษา ผูกพันธ ์ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ ส านักวิทยบริการ 

84.  ดร.องอาจ เทียบเกาะ อาจารย ์ ส านักวิทยบริการ 

85.  นางนันทา กิจแสวง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป  ส านักวิทยบริการ 
86.  นางจารุวรรณ สายสมาน นักวิชาการเงินและบัญช ี ส านักวิทยบริการ 
87.  น.ส.มะลิวลัย์ สนิน้อย บรรณารักษ์ ส านักวิทยบริการ 

88.  นางรุ้งลาวลัย์ ลิ่วชวโรจน์ บรรณารักษ์ ส านักวิทยบริการ 

89.  นายอนวชั กาทอง นักเอกสารสนเทศ ส านักวิทยบริการ 

90.  นางสุภาพร ธีระพงษ์สวสัดิ ์ บุคลากร ช านาญการ ส านักวิทยบริการ 
91.  นายพนม จรูญแสง บรรณารักษ์ ส านักวิทยบริการ 

92.  น.ส.สุพาภรณ์ ทาจิตต์ บรรณารักษ์ ส านักวิทยบริการ 

93.  นางวรชิาวรรณ ค ามลุตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการ 

94.  ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนาฯ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

95.  ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารและบริการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

96.  น.ส.ปัญจีรา ศุภดล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
97.  นางสาวศิริลักษณ์ ทองไทย ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 
98.  นางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบด ี

99.  น.ส.สิรินทรา พุฒจนัทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 

100.  นายศุภชัยโชติ กองผา้ขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 

101.  นายรัฐพล แมน่ธน ู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองบริการการศึกษา 

102.  นายเอกสิทธ์ โพธิช์ูชาติ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา 

 

5. รายช่ือคณะท างาน 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1.  รศ.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมฯ ส านักบริหารส่งเสริมงานวิจัยฯ 

2.  รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กองบริการการศึกษา 

3.  ดร.ปิยณัฐ สร้อยค า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กองบริการการศึกษา 
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4.  นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   กองการเจ้าหน้าที่   

5.  ผศ.กฤษณ์ ศรีวรมาศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพฯ ส านักงานบริหารกายภาพฯ 

6.  ผศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กองกลาง 

7.  นายนภดล พฒันะศษิอุบล ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายคลังและทรพัย์สิน    กองคลัง 

8.  ผศ.อธิพงศ์ สุริยา ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

9.  นางนลนิี ธนสันติ ผู้อ านวยการกองกลาง กองกลาง 

10.  นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา ผู้อ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่   กองการเจ้าหน้าที่   

11.  นายรัชชนนท์  แกะมา ผู้อ านวยการกองคลัง กองคลัง 

12.  นางพชัรินทร์ จงใจ หัวหน้าส านักงานวิเทศสัมพนัธ ์ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

13.  นายปริทัศน์ มัทวานุกูล  หัวหน้าส านักงานบริหารกายภาพฯ ส านักงานบริหารกายภาพฯ 

14.  นายกิตติพศพงศ์  วรรณค า หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยฯ ส านักงานรักษาความปลอดภัยฯ 

15.  นางอารีย์ จนัทร์ทรง นักวิชาการศึกษา คณะศิลปประยุกต์ฯ 

16.  นางสาวดุจฤทยั สหพงษ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร ์

17.  นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล นักวิชาการศึกษา คณะรัฐศาสตร ์

18.  นางสาวธัญฉัตร ศรีธัญรัตน ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

19.  นางสาวสดใส ตะรนิันท์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ 

20.  นางสาวกนกวรรณ  ผ่องแผว้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะนิติศาสตร ์

21.  นางสาวขนษิฐา จูมล ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักวิทยบริการ 

22.  นางสาววชัราภรณ์ จันทรกาญจน์ ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

23.  นางวชิชุดา มงคล นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา 

24.  นายพรนเรศ มูลเมืองแสน นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา 

25.  นางปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ ์ นักวิชาการศึกษา ส านักงานพฒันานักศึกษา 

26.  นางธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์ นักวิชาการศึกษา ส านักงานพฒันานักศึกษา 

27.  นางสายพิณ พลสนิธุ์ ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร ส านักงานพฒันานักศึกษา 

28.  นางปทัดตา มุขขันธ์ ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร ส านักงานพฒันานักศึกษา 

29.  นายศุภชัยโชติ กองผา้ขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 

30.  นางสาวเต็มศิริ ชิดด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 

31.  นางสาวนาวนิี  สุตัญตั้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
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32.  นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์ นักวิชาการศึกษา สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

33.  นางสาวนิตติสร  หลาทอง นักตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายใน 

34.  นางสาววดี ยอดลองเมือง นักตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายใน 

35.  นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากลุ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ส านักงานตรวจสอบภายใน 

36.  นางสาวภาวิตา ก้อนด้วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองการเจ้าหน้าที ่

37.  นางยุวดี แสนสีดา เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที ่

38.  นางสาวกมลวรรณ  จนัทะวงค์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที ่

39.  นางศิริวิมล พานชิพนัธ์ ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร กองการเจ้าหน้าที ่

40.  นางสาววาสนา สะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

41.  นายชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

42.  นางสาวกมลวรรณ  จนัทป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

43.  นายวชิิต  ค าพิภาค ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

44.  นางสาวกรรณิการ์พร  กุลบุญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

45.  นายวิมล  แสวงวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

46.  นางสาวทัศนีย์  หนองกก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

47.  นายธนศักดิ์  ท่าโพธิ์ ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

48.  นายฉัตรชัย  พรหมนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

49.  นายภาคนิัย  บญุไพโรจน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

50.  นางทพิย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพนัธ ์ กองกลาง 

51.  สิบเอกสมศักดิ์  สันติวงศกร นักประชาสัมพนัธ ์ กองกลาง 

52.  นายเทอดภูมิ ทองอินทร ์ นักประชาสัมพนัธ ์ กองกลาง 

53.  นางสาวสุปราณี  สวยศรี  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป กองกลาง 

54.  นายวชัรธร ทุมมากรณ ์ พนักงานขับรถยนต ์ กองกลาง 

55.  นายณรงค์ วงมัน่ พนักงานขับรถยนต ์ กองกลาง 

56.  นายจิตติศักดิ์ จนัดีปนุ พนักงานขับรถยนต ์ กองกลาง 

57.  นายชยุต แก้วสนทิ พนักงานขับรถยนต ์ กองกลาง 

58.  นายเหนือ นาคเพช็ร พนักงานขับรถยนต ์ กองกลาง 

59.  นายไพรัตน์ ประทุมเลิศ พนักงานขับรถยนต ์ กองกลาง 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

60.  นายเอกพันธ์ มาระศร ี พนักงานขับรถยนต ์ กองกลาง 

61.  นายประณต  แก้วกิ่ง พนักงานขับรถยนต ์ กองกลาง 

62.  นายบุญช่วย ทางาม พนักงานขับรถยนต ์ กองกลาง 

63.  นายพนา พรมด ี พนักงานขับรถยนต ์ กองกลาง 

64.  นายภาณุพงศ์ ทองสรรค ์ พนักงานขับรถยนต ์ กองกลาง 

65.  นายหงสช์ัย โทถม พนักงานขับรถยนต ์ กองกลาง 

66.  นายกฤษดา  ฉลวยศร ี พนักงานธุรการ กองกลาง 

67.  นายนคร ลีนาม ช่างเทคนิค กองกลาง 

68.  นายกมล  โพธิ์ศรี  ช่างเทคนิค ส านักงานบริหารกายภาพฯ 

69.  นายสพุัฒน์  เงาะปก นักวิชาการเกษตร ส านักงานบริหารกายภาพฯ 

70.  ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา จ าเริญ  วิศวกรไฟฟ้า ส านักงานบริหารกายภาพฯ 

71.  นายนุกูล  มงคล  นักวิชาการเกษตร ส านักงานบริหารกายภาพฯ 

72.  นางธนัย์ชนก เทศนา เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ส านักงานบริหารกายภาพฯ 

73.  นางสาววนิดา  ศลิามน นักวิชาการพัสด ุ กองคลัง 

74.  นายจิตรวิรัตน์  พัดทาป นักวิชาการเงินและบัญช ี กองคลัง 

75.  นางพนูสุข ค าก้อน นักวิชาการเงินและบัญช ี กองคลัง 

76.  นางแสงรัชนยี์ อเนกคุณวุฒิ นักวิชาการเงินและบัญช ี กองคลัง 

77.  นางสาววาริณีย์ ทองเจือ ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร กองคลัง 

78.  นางสาวสุจิตรา พวงจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญช ี กองคลัง 

79.  นางสาวสายใจ จนัเวียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานประกันคุณภาพฯ 

80.  นางสาวทัศนีย์  สาคะริชานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานประกันคุณภาพฯ 
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 เอกสารประกอบการบรรยาย 

 เอกสารประกอบการบรรยายเร่ือง “งานวิจัยเพื่อพัฒนาพืน้ที่: หลักการ แนวคิดและทิศทางการสนับสนุนทุน
วิจัยเพื่อพัฒนาพืน้ที่ของประเทศไทย” โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา  
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 เอกสารประกอบการบรรยายเร่ือง “การบูรณาการสหศาสตร์เพือ่พัฒนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ”  โดย รอง
ศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนทิ 
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 เอกสารประกอบการบรรยายเร่ือง “VUCA world และการปรับตัวของอุดมศึกษา โดยใช้KM as Learning 
Tool” โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานชิ 
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 เอกสารประกอบการรายงานสรปุผลการด าเนินงาน Mini_UKM คร้ังที่ 21 โดย ตัวแทนของ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสนุันทา 
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 ประมวลภาพกิจกรรม 

               

 

       

 พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษา Mini_UKM คร้ังที่ 22     

โดย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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 การบรรยายพิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

หัวข้อ “เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการบูรณาการสห

ศาสตร์ เพื่ อพัฒนาภาคตะ วันออกเฉียง เหนือ ” โดย รอง

ศาสตราจารย์รังสรรค์  เนียมสนิท ผู้อ านวยการส านักงานประสาน

ความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

หัวข้อ “VUCA world และการปรับตัวของอุดมศึกษา โดยใช้ KM 

as Learning Tool” โดย ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช 

 

 

 

 

หัวข้อ  “งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่  : หลักการแนวคิดและทิศ

ทางการสนับสนุนทุ น วิจั ย เพื่ อพัฒนาพื้ นที่ ของประ เทศ

ไทย” โดย ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา ผู้อ านวยการหน่วยบูรณาการวิจัย

และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) 
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 การแบ่งกลุ่มในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม 
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 การสรุปประเด็นในแต่ละกลุ่ม เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานและถอดบทเรียน 

          

          

 

 ปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้

เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา Mini_UKM คร้ังที่ 22      

 

 

 ส่งมอบธง Mini_UKM คร้ังต่อไปเจอกันที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ     

 


