
โครงการประกันคุณภาพเครอืข่าย C ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ระหว่างวันที่  8-29 มีนาคม  2556 
ที ่ โครงการ วัน เวลา สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน วิทยากร หมายเหตุ ผลลัพธ์ 
1 การประกันคุณภาพคุณภาพกับนักศึกษา

และเครือข่ายนักศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
รายละเอียด 
-ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่
เครือข่ายนักศึกษา/การน าเอา
กระบวนการประกันคุณภาพไปปฏิบัติ 
(ภาคเช้า) 
-ตัวแทนนักศึกษาแต่ละสถาบันน าเสนอ
โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ
การน าเอากระบวนการ PDCA มาใช้ใน
การจัดกิจกรรม (ภาคบ่าย) 

8 มีนาคม 56 
โรงแรม 

เซ็นทาร่า  ขก. 
ห้องคอนเวนชั่น ชั้น2 

 

-ตัวแทนนักศึกษา 
สโมสรนักศึกษา 
องค์กรนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบด้านการ
พัฒนานักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบด้านการ
ประกันคุณภาพของ
สถาบัน  
-นศ.ปริญญาตรี 
-นศ.บัณฑิตศึกษา 
-จ านวน 15 คนต่อสถาบัน 
  

ผศ.ดร.กาญจนา  
วงษ์สวัสดิ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร 

1.ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
ภายในวันที่ 4 มี.ค.56 
2.แจ้งชื่อตัวแทนนักศึกษา
และโครงการพัฒนา
นักศึกษาท่ีจะน าเสนอ
ผลงานในภาคบ่าย 
3.เป็นผลงานที่ด าเนินการ
ในช่วงปีการศึกษา 2554-
2555  หรือโครงการพัฒนา
นักศึกษาท่ีด าเนินการอย่าง
ต่อจนถึงปัจจุบัน 
-มอบประกาศนียบัตร 

1.การสร้างเครือข่ายด้าน
การประกันคุณภาพของ
นักศึกษา  
2.นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพ 
3.สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
สกอ. 3.2 

2 อบรมหลักสูตร สกอ. รุ่นที่  1-2 รุ่นที่ 1 
25-26-27  
มีนาคม 56 

(ฝึกตรวจประเมินที่
คณะเภสัชศาสตร์) 

รุ่นที่ 2 
17-18-19 
เมษายน 56 

(ฝึกตรวจประเมินที่
คณะวิทยาการจัดการ) 

-สถาบันละ 4 คน 
-เป็นสายผู้สอน 
-ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ตรวจประเมิน สกอ. 
-เข้ารับการอบรมได้ตลอด
หลักสูตร 3 วัน 
-ประเมินผลก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 
 

ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร 
(วิทยากรหลัก) 
รองอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชมลคล
ธัญบุรี 

-ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม 
ภายใน 18 มี.ค.56 
-ไม่มีค่าลงทะเบียน 
-หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับ
รับผิดชอบค่าเดินทางและ
ค่าท่ีพักให้กับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

1.เพิ่มจ านวนผู้ตรวจ
ประเมินที่ขึ้นทะเบียน 
สกอ.จ านวน  80 คน 
2.พัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์ให้มี
ความสามารถในการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถาบัน
และน ามาใช้ประโยชน์ใน
การจัดการเรียนการสอน 



ที ่ โครงการ วัน เวลา สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน วิทยากร หมายเหตุ ผลลัพธ์ 
3 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย

ประกันคุณภาพภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
(ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ 
ผู้บริหาร บุคลากร คณาจารย์)  
รายละเอียด 
ภาคเช้า 
-ระดมสมองและน าเสนอปัญหาเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดของ สกอ.และการตรวจประเมิน 
ภาคบ่าย 
-การน าเสนอผลงานด าเนินงานโครงการ 
1 ช่วย9 ของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ 
-ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีและผลงานวิจัย
ด้านการประกันคุณภาพของสถาบัน 

28 มีนาคม  2556 
โรงแรม 

เซ็นทาร่า  ขก. 
ห้องคอนเวนชั่น 

ชั้น 2 

-ผู้บริหารและบุคลากรที่
รับผิดชอบงานด้านการ
ประกันคุณภาพของ
สถาบัน (รวมคณะ
หน่วยงาน) 
-สถาบันละ 15 คน 
 

วิทยากรเครือข่าย -ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม 
ภายใน 18 มี.ค.56 
-แจ้งชื่อผลงานที่ส่งเข้า
น าเสนอ 
-ผลงานวิจัยที่น าเสนอ 
-เอกสารที่จะน าเสนอเป็น 
PPT และให้ส่งทางอีเมล 
pawana@kku.ac.th 
-มอบประกาศนียบัตรการ
น าเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่
ดีและผลงานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพ 

1.การสร้างเครือข่ายด้าน
การประกันคุณภาพ
ระดับสถาบัน  
2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพ 
3.สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
สกอ. 9.1 

4 สัมมนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   
รายละเอียด 
-แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าหน้าที่
ผู้ตรวจประเมิน การแก้ปัญหา 
-ระดมสมองรวบรวมปัญหา 
-ตอบข้อซักถาม วิธีการประเมินและการ
ตัดสินผลคะแนนตามเกณฑ์ที่ถูกต้อง 

29 มีนาคม 56 
โรงแรม 

เซ็นทาร่า  ขก. 
ห้องคอนเวนชั่น ชั้น2 

ผู้ตรวจประเมินที่ข้ึน
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจ
ประเมิน สกอ.(ท้ังผู้ที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่และยังไม่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจ
ประเมิน) 

รศ.สมบูรณ์วัลย์ สัตยา
รักษ์วิทย์  
รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 

-ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม 
ภายใน 18 มี.ค.56 
 

-ผู้ตรวจประเมินมีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการ
ประเมินตามเกณฑ์ สกอ.
ที่ถูกต้อง และได้
มาตรฐานเดียวกัน 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ตรวจประเมิน
ในเครือข่าย 

mailto:pawana@kku.ac.th


 
 

ต้องการส ารองห้องพักโรงแรมเซ็นทาร่า   ขอนแก่น 
โทร  043-209888 

ราคาห้องพัก 
พักเดี่ยว พักคู่ 

1,300 บาท รวมอาหารเช้า พักคู่  1,500 รวมอาหารเช้า 
 
 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครเข้าร่วมกลุม่ได้ที ่
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
http://www.facebook.com/groups/455101931211829/ 

วัตถุประสงค์เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพในเครือข่าย/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถาม-ตอบข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของเครือข่าย  

http://www.facebook.com/groups/455101931211829/

