
หลักสูตรการฝึกอบรม EdPEx   Criteria  :  หลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)    
ประจ าปีงบประมาณ 2554   จัดโดย ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ชื่อหลักสูตร/รุ่นที่ ระยะเวลา สถานที่ รูปแบบ ผู้เข้าอบรม/จ านวน 

รุ่นที่ 2  
(หลักสูตร 1 วัน)                                                          

วันจันทร์ที่ 18  เม.ย.54 
 

ห้องประชุม ชั้น 6  
คณะวิทยาการ
จัดการ 

- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติ 

- ส าหรับผู้ผ่านการอบรม  EdPEx   Criteria  ปี 2553  

- ส าหรับผู้ที่สังกัดคณะ/หน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการประเมินตนเองตามเกณฑ์  EdPEx  
- ส าหรับผู้ที่มีพ้ืนฐานความรู้เกณฑ์ EdPEx 

- จ านวน 120 คน  (คณะละ 3-4  คน, หน่วยงานละ  1-2 คน) 

รุ่นที่ 3  
Full Course 
(หลักสูตร 2 วัน)                                                          

วันจันทร์ที่ 25 – วัน
อังคารที่ 26  เม.ย. 54 

ห้องประชุม ชั้น 6  
คณะวิทยาการ
จัดการ 

- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติ 

- ส าหรับผู้ไม่เคยฝึกอบรม EdPEx   Criteria   

- ส าหรับผู้ที่สังกัดคณะ/หน่วยงานที่ไม่มีประสบการณ์ในการประเมินตนเองตามเกณฑ์  EdPEx 
- ส าหรับผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐาน ความรู้เกณฑ์ EdPEx 

- จ านวน 120 คน  (คณะละ 3-4  คน, หน่วยงานละ  1-2 คน) 

รุ่นที่ 4  
Full Course 
(หลักสูตร 2 วัน)                                                          

วันพฤหัสบดีที่ 28 – วัน
ศุกร์ที่ 29 เม.ย. 54 

ห้องประชุม ชั้น 6  
คณะวิทยาการ
จัดการ 

- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติ 

- ส าหรับผู้ไม่เคยฝึกอบรม EdPEx   Criteria   

- ส าหรับผู้ที่สังกัดคณะ/หน่วยงานที่ไม่มีประสบการณ์ในการประเมินตนเองตามเกณฑ์  EdPEx   
- ส าหรับผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐาน ความรู้เกณฑ์ EdPEx 

- จ านวน 80 คน  (คณะละ  2-3 คน, หน่วยงานละ  1-2  คน) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.วรลักษ์  ศรีอนันต์, นายเอกลักษณ์  ขาวประภา โทรศัพท/์โทรสาร 0-4320-2193 โทร.ภายใน 40108, 40109  e-mail : woralaksr@kku.ac.th 

ตรวจสอบรายช่ือผู้เข้ารับการอบรมได้ที่ http://home.kku.ac.th/woralaksr/trainee54.pdf 

 

 
 
 



ล าดับที่ คณะ/หน่วยงาน รายชือ่หลกัสตูร 1 รุ่น 2  (18 เม.ย.54) รายชื่อหลักสูตร 2 รุ่น 1  (25-26 เม.ย.54) รายชื่อหลักสูตร 2 รุน่ 2 (28-29 เม.ย.54)

นางสุจิตรา  ทัศนจินดา นางแววตา  วรรณค า

นายอภิเชษฐ์  บุญจวง นางดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย์

นางพัชลี  พวงคต นางหอมหวล  นาถ้ าเพชร

นางสาวพัชรินทร์  แพงศรี

นางนงนุช  ฤทธิศร นางวราพร  ปีตธวัชชัย

นางขนิษฐา  โฉลกทิพย์รัตน์ นายพงศ์ศักด์ิ  ยั่งยืน

นายอนันต์  พลธานี นางสาวชยาลิล  อัสมา

นายกฤตพล  สมมาตย์ นายรักพงษ์  เพชรค า

นายปรเมศ  บรรเทิง นายสุภัทร์  อศิรางกณู  ณ อยุธยา

นางสุมนา  นีระ

นายสงัด  ปัญญาพฤกษ์

นางอภิญญา  พันธ์สวัสด์ิ ผศ.อาทิตย์  เนรมิตตกพงศ์ นางไพศรี  วรรณแสงทอง

นางวิไลพร  ชมภูเขียว อ.ยุวรัตน์  เงินเย็น นางปิน่มณี  ธารเลิศ

นายทองปาน  สุนทรารักษ์ นางสาวกิระณัฐฐา  คงไพบูลย์ นางสาวสุภัญญา  วรรณสิทธิ์

นางเสาวรภย์  เจริญกุล

รศ.ดร.มงคล  ดอนขวา ผศ.ดร.ทวี   สระน้ าค า

อ.ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสด์ิ อ.ดร.จตุภูมิ   เขตจตุรัส

น.ส.รวีวรรณ  พลทองสถิตย์ นางอรกัญญา   เบ้าจรรยา

น.ส.เยาวลักษณ์   โพธิห์ล้า

ผศ.ดร.เสาวมาศ  เถื่อนนาดี ผศ.ดร.วิลาวัลย์  ชมนิรัตน์

อ.ดร.สมจิตร  เมืองพิล

นางนภาภรณ์  สุวรรณเจริญ

รศ.ศรีเทียม  ตรีศิริรัตน์

นางสาววรรณพา  นามสีฐาน

6 คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.วุฒิพงศ์  ลิมป์วิโรจน์

รศ.โฉมพิลาศ  จงสมชัย

รศ.จินตนา  สัตยาศัย

ผศ.มณีวรรณ  แท่นรัตนวิจิตร

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

7 คณะแพทยศาสตร์

4 คณะศึกษาศาสตร์

5 คณะพยาบาลศาสตร์

รายชือ่ผู้ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ประจ าปี 2554 

1 บัณฑิตวิทยาลัย

2 คณะเกษตรศาสตร์
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ล าดับที่ คณะ/หน่วยงาน รายชือ่หลกัสตูร 1 รุ่น 2  (18 เม.ย.54) รายชื่อหลักสูตร 2 รุ่น 1  (25-26 เม.ย.54) รายชื่อหลักสูตร 2 รุน่ 2 (28-29 เม.ย.54)

รศ.ภรณี  ศิริโชติ รศ.ดร.ประยงค์  แสนบุราณ นางสาวศศิธร  สิทธิพรหม

นางสาวอรดา  ถาปาลบุตร อ.กันตพงศ์  จิตต์กล้า

นางสาวไพรินทร์  เมืองสนาม รศ.สุกัญญา  เอิมอิ่มธรรม

นางเพ็ญนภา  วันสาสืบ นางรจนา  แก่นอ าพรพันธ์

รศ.พิธันดร  นิตยสุทธิ์ อ.ดร.สุธิดา  โง่นค า

นางบุบผา  ประสารฉ่ า อ.อาทิตย์ จิตรโท 

อ.ชัชวาล ศรีทอง 

รศ.ดร.โชติชนะ  วิไลลักขณา

รศ.ดร.รุ้งทิพย์  พันธุเมธากุล

นางผุสนี  อัยยะแก้ว

นางสาวดรุณี  ชูคันหอม

นางณิชาภา  ตาริชกุล นางสาวอรวรรณ  อุไรเรืองพันธุ์ นางสาวผุสดี  ไกยวงษ์

นายประสาท  แสนไชย

รศ.เบญจา  มุกตพันธ์

ผศ.ดร.จรินทร์   ปภังกรกิจ อ.ทพญ.อารยา  ภิเศก นางยุวดี    อุปนันท์

นางยุพิน    บุญนาดี นายวิชาญ   ธรรมวิรัตน์ นางขวัญทิมา  อัจฉริยาการุณ

รศ.ดร.ธีระศักด์ิ    ด ารงรุ่งเรือง นางกิติพร   ไชโยกุล นางสาวนิรชรา   ไชยแสง

นางสมพิศ    นามเปือย นายธีรรักษ์   ภารการ

ผศ.เชิดชัย  สนุทรภาส ดร.วรรณี  ชัยเฉลิมพงษ์

คุณบุศยศรี  ศรีบุศยกุล คุณอัจฉราวัลย์  มณีศรี

ผศ.ดร.ผดุงขวัญ  จิตโรภาส คุณพิกุล  วิรักษา

รศ.ดร.สุภาวดี  ดาวดี คุณธันยพร  หาญเวช

รศ.ดร.จินดา  หวังบุญสกุล ดร.จันทนา  บุญยะรัตน์

คุณนิชาภา  บุตรมาตย์

รศ.ดร.วิรัช  เรืองศรีตระกูล

คุณเบญจวรรณ  ใจเทีย่ง

ดร.สมชาย  สุริยะไกร

นางศิวลี  พานเยือง นายส ารวย  นางทะราช นายไพโรจน์  จันธานี

นางรังค์รอง  ศรีสวัสด์ิ นางสาวนงลักษณ์  เขียวไกร

14 คณะสัตวแพทยศาสตร์

13 คณะเทคโนโลยี

10 คณะสาธารณสุขศาสตร์

11 คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์  12

8 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

9 คณะเทคนิคการแพทย์
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ล าดับที่ คณะ/หน่วยงาน รายชือ่หลกัสตูร 1 รุ่น 2  (18 เม.ย.54) รายชื่อหลักสูตร 2 รุ่น 1  (25-26 เม.ย.54) รายชื่อหลักสูตร 2 รุน่ 2 (28-29 เม.ย.54)

15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.จงรักษ์  หงษ์งาม

ผศ.ดร.กฤตยา  แสนชัยขร

นางวิไลวรรณ  อังสุโวทัย

นายภาณุ  อุดมเพทายกุล

นางสาวสุพัตรา  แสงสว่าง

นางเอมอร  รุ่งวรวุฒิ

อ.กิตติบดี  ใยพูล

นายวรวิทย์  ไชตา

นางสาวพัชราพรรณ  จันทกุล

นางสาวสิริณัฎฐ์  จีราพัชร์ ผศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส

นางศิริพร  ค านอก

นายณัฐพงศ์  คชเขื่อน

20 วิทยาลัยปกครองท้องถ่ิน

อ.สาธิต  กระเวนกิจ

นายผดุงศักด์ิ  อุ่นวิเศษ

ดร.ธเนศ  วัฒนกูล

นางสาวธนันดา  ปุยะติ

นางสุปรียา ลาค า

รศ.ดร.กมลทิพย์  บราวน์ นางสาวภาวดี  บุญยกาญจนพล นางสาวลักขณา  บุตรอุดม

อ.ณรินทร์  เจริญทรัพยานนท์ นางสาวพัชรินทร์  ศรีสุเลิศ นางสาวระวิพร  โนนทิง

นางสาวสมาภรณ์  แม่นมาตย์ นางสาวสุวัฒนา  สวาทะสุข

นางสาวอ้อมใจ  อภัยโส

นางสุฑารัตน์  สุขพันธ ์อันดริสเซ่

นางวิชราพร  เกิดสุข นายบัณฑิตย์  เต็งเจริญกุล

นายหิรัญ  แสวงแก้ว นางทิพาพร  ลาภเจริญเกียรติ

24 ศูนย์บริการวิชาการ นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากลุ

25 ศูนย์คอมพิวเตอร์ จ.ส.อ.อาวุธ  ร่ืนภาคพจน์ นายพิทักษ์  ชานนตรี

นางกัลยา  วรวิเศษ

นางสาวชัญณัฐรัน  คงมั่นมงคล
26 ศูนยห์ัวใจสริิกิติ์ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

22 วิทยาลัยนานาชาติ

23 สถาบันวิจัยและพัฒนา

19 วทิยาลยับัณฑิตศึกษาการจดัการ

21 วิทยาเขตหนองคาย

16 คณะวิทยาการจัดการ

17 คณะศิลปกรรมศาสตร์

18 คณะนิตศิาสตร์ 

3



ล าดับที่ คณะ/หน่วยงาน รายชือ่หลกัสตูร 1 รุ่น 2  (18 เม.ย.54) รายชื่อหลักสูตร 2 รุ่น 1  (25-26 เม.ย.54) รายชื่อหลักสูตร 2 รุน่ 2 (28-29 เม.ย.54)

นายเดชศักด์ิ  ศานติวิวัฒน์ นางจรูญลักษณ์  นารี นางจันทรรัตน์  สิทธิสมจินต์

นางบัวไข  ไสยาสน์ นางสงวน  พงศ์กิจวิทูร นางสาวศิริญาพร  การสอน

นางสุดใจ  ธนไพศาล

นางสาวสิริพร  ทิวะสิงห์

นายสุรศักด์ิ  แก้วค าแสน นางสาวนันธิดา  น้อยสุข นางสาวณัฐวดี  ปทุมบาล

นางสาวสุวารี  เขียวค า นางสาวนุชนารถ  พันธุราษฎร์ นางสาวอรนุต  หาทองค า

นายชานนท์  นนทคุปต์

นายสมโภชน์  ถิ่นปรุ

29 ส านักนวัตกรรมการเรยีนการสอน

30 ส านักวัฒนธรรม

รศ.สุภาพ  ณ นคร นางจินตนา  กนกปราน

นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา

นางจตุพร  ศุภนิทัศนาภร

นางสุณิษา  แสงเหลา

นางสาววันวิสาข์  โสภาเพชร

นางสาวปนันดดา  ไหมมาลา

นางสาวอุ่นเรือน  มงคลชัย

นางสาวพัทธนันท์  ค าจันทา

นางสุวิมล  บุญจันทร์

นางสาวเนตรนภา  โสดาดี

36 กองคลัง

นางสาวผ่องศรี  บุญสามารถ นายชุมพร  พารา

นางรัชนีวรรณ  มหินทรเทพ นางพิสมัย  พวงค า

นายวิทยา  บุญน า นางสาวสดใส  พิมพ์ทองงาม

นางภัทรวดี  พลไพรสรรพ์

นายพันธ์เทพ  อนันต์เจริญ

นายอนุพล  มุมทอง

นางสาวชลาลัย  วิชัยวงษ์ นางขนิษฐา  โสดามรรค

นางนงรัตน์  หารสุโพธิ์ นางสาวกนกอร  สีแสง

นางสาวกิตติยวดี  พาณิชย์ นางสาวพุทธลักษณ์  มณีพรรณ
40 ส านักงานอธิการบดี

37 กองกลาง

38 กองแผนงาน

39 ส านักงานตรวจสอบภายใน

34 กองการเจ้าหน้าที่

35 กองกิจการนักศึกษา

31 ส านักวิชาศึกษาทัว่ไป

32 ส านักบริหารการวิจัย

33 กองอาคารและสถานที่

28 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ

27 ส านักวิทยบริการ

4



ล าดับที่ คณะ/หน่วยงาน รายชือ่หลกัสตูร 1 รุ่น 2  (18 เม.ย.54) รายชื่อหลักสูตร 2 รุ่น 1  (25-26 เม.ย.54) รายชื่อหลักสูตร 2 รุน่ 2 (28-29 เม.ย.54)

นายกอปรพล  ชัยเดชทยากุล นางเกตกนก  ประยูรสิทธิ์

41 ส านักงานวิเทศสัมพันธ์

นางพัชรากร  พัจนสุนทร อ.พรชมพู  ราชธา อ.พุทธธิดา  เฉยไสย

นางสาวสุชาดา  ศิริจีระชัย อ.วรรณพร  โล่ห์ไพศาลกฤช

นางสาวแพรวพรรณ  พิม์สาร

43 สถาบันขงจื๊อ

44 E-Saan Software Park นายภัทราวุฒิ  ศรีทาโส

40 ส านักงานอธิการบดี

42 สถาบันภาษา

5


	หลักสูตรการฝึกอบรม EdPEx   Criteria
	อบรม EdPEx54

