
   
 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรสัมมนำเครือข่ำยองค์กรกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ (Mini_UKM) ครั้งท่ี 16 

ระหว่ำงวันที่ 13-15 กรกฎำคม 2560 
ณ สุรสัมมนำคำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎำคม 2560 

11.30 – 13.30 น. ลงทะเบียน ด้านหน้าทางเข้า 

 รับประทานอาหารกลางวัน  ห้องอาหาร ชั้น 1 

13.30 – 15.00 น. Pre – workshop   

 • ห้องท่ี 1 การจัดการความรู้ “มือใหม่หัดขับ” 
โดย รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาค า 

VIP 1  
 

 • ห้องท่ี 2 “เทคนิคกำรบริหำรหลักสูตรสู่ควำมเป็นเลิศ” 
          โดย ศ.นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร 

VIP 3  
 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง หน้าห้อง VIP 

15.15 – 17.00 น. Pre – workshop (ต่อ)  

 • ห้องท่ี 1 การจัดการความรู้ “มือใหม่หัดขับ” 
โดย รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาค า 

VIP 1  
 

 • ห้องท่ี 2 “เทคนิคกำรบริหำรหลักสูตรสู่ควำมเป็นเลิศ” 
          โดย ศ.นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร 
 

VIP 3 

 โปรดเลือกกิจกรรมตำมควำมสนใจ (เลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพียงกิจกรรมเดียว) 

17.20 น. เป็นต้น
ไป 

  1. ปั่นจักรยานออกก าลังกายและถ่ายรูปท่ีอุโมงค์ต้นไม้ (รับประทาน
อาหารร่วมกัน ณ ห้องอาหาร ชั้น 1 สุรสัมมนาคาร) 

 
 

17.30 – 20.00 น.   2. ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชั้นน า-อาหารขึ้นชื่อเมืองโคราช “terminal 
21 korat” (รับประทานอาหารตามอัธยาศัย) 

 

   3. เดินเล่นตลาดนัดขนาดใหญ่ที่สุดในโคราช “ตลาดเซฟวันโคราช” 

(รับประทานอาหารตามอัธยาศัย) 
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วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่

 วันศุกร์ที่ 14 กรกฎำคม 2560 
08.30 – 09.00 น. • ลงทะเบียน 

• ชมวิดิทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สุรนารี 

09.00 – 09.15 น.  พิธีเปิด “การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 16” 

• กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

• เปิดงาน โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สุรนารี 

09.15 – 10.15 น. กำรบรรยำยพิเศษ โดย ศ. ดร.วิจิตร  ศรีสอ้ำน (นำยกสภำมหำวิทยำลัย) 
ในหัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต กับการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนา” 

สุรนารี 

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง สุรนารี 

10.30 – 11.00 น. สรุปผลการด าเนินงาน (Mimi_UKM) ครั้งที่ 14-15  
โดยตัวแทนผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สุรนารี 

11.00 – 12.00 น. Before  Action Review โดย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาค า สุรนารี 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหาร ชั้น 1 

 ประชุมตัวแทนสมำชิกเครือข่ำย (Mini_UKM) ห้องประชุมย่อย1 

13.00 – 14.30 น. แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

• ห้องที่ 1 แนวทางการจัดท าวิจัย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
: วิทยากร รศ.กัลณกา สาธิตธาดา 

• ห้องที่ 2 เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ 
: วิทยากร ศ.นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร 

• ห้องที่ 3 การสร้าง Successor เพ่ือสนับสนุนการสร้างคุณภาพ
อุดมศึกษา 
: วิทยากร รศ. นพ.จิตเจริญ  ไชยาค า 

 
...............  

 

 
............. 

 
  

.............  
 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ด้านหน้าห้อง 
14.45 – 16.30 น. แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ต่อ) 

• ห้องที่ 1 แนวทางการจัดท าวิจัย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
: วิทยากร รศ.กัลณกา สาธิตธาดา 

 
...............  

 
 

   

  



วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่

 วันศุกร์ที่ 14 กรกฎำคม 2560 (ต่อ) 
14.45 – 16.30 น. 
 
 
 

• ห้องที่ 2 เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ 
: วิทยากร ศ.นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร 

• ห้องที่ 3 การสร้าง Successor เพ่ือสนับสนุนการสร้างคุณภาพ
อุดมศึกษา 

          : วิทยากร รศ. นพ.จิตเจริญ  ไชยาค า 

............... 
 
  

............... 
 

 

18.00 – 21.00 น. กิจกรรมกำรเลี้ยงรับรอง และเข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ 

• ชมการแสดง/รับประทานอาหารร่วมกัน 

ห้องสุรนารี 

วันเสำร์ที่ 15 กรกฎำคม 2560 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน สุรนารี 

08.30 – 10.00 น. น าเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม (3 กลุ่ม) และอภิปราย สุรนารี 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง สุรนารี 
10.15 – 11.45 น. กำรบรรยำยพิเศษ โดย ดร. สุภัทร จ ำปำทอง (เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ) 

ในหัวข้อ “การอุดมศึกษา” 
สุรนารี 

11.45 – 12.00 น. พิธีปิด “การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 16” 

สุรนารี 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ห้องอาหาร 

13.00 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

หมำยเหตุ  :   1) ก าหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 2) หลังจบการสัมมนาแล้วหากท่านใดสนใจที่พักเพ่ิมเติม ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเขตจังหวัด 
                      นครราชสมีา สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ คุณช่ออุบล  บูราณ โทร. 085-7651713  


