รายงานผลการประเมินการดาเนินงาน
โครงการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ภควรรณ อ่อนคา
๑. หลักการและเหตุผล
จากที่ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการความรู้เพื่อนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องให้กับครูอาจารย์ ทาให้บุคลากรของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ได้มีการพัฒนากิจกรรม ด้าน
การผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เข้มแข็งและมี
คุณภาพ ดังนั้นฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทาแผนโครงการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอดให้ได้ องค์วามรู้ที่มีคุณภาพและจานวนผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งนี้ องค์ความรู้
ดังกล่าวต้องสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะการพัฒนาคน สังคม และชุมชนท้องถิ่นต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ผลผลิต ได้องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
อย่างน้อย ๓ ชิ้น
๓.๒ ผลลัพธ์มีองค์ความรู้ ที่มีคุณภาพและระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร >
๓.๕๐
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จานวน ๖๐ คน โดยแยกเป็นอาจารย์ จานวน ๔๐ คน เจ้าหน้าที่ จานวน
๑๕ คน นักศึกษา จานวน ๕ คน

๕. ขั้นตอนการดาเนินการโครงการ/กิจกรรรม (จากโครงการ)
รายการ
การดาเนินงาน
การวางแผน
- จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
(Plan)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
- ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
- จัดทากาหนดการ
การปฏิบัติ
- ดาเนินการตามแผน เมื่อวันที่ ๘
(Do)
กุมภาพันธ์๒๕๕๘โดยมีกิจกรรม คือ
๑) การบรรยายการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา SWOT
๒) การจัดทา Improvement Plan
- ดาเนินการตามแผน เมื่อวันที่ ๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘โดยมีกิจกรรม คือ
๑) บรรยายการจัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน
Action plan
๒) จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน Action
plan
การตรวจสอบ/ประเมินผล
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
(Check)
โครงการโดยใช้แบบสอบถามในการประเมินผลการ
ดาเนินงานและการสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ของบุคลากร
แนวทางการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
จากรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
(Act)
โครงการและสอบถามเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วม
โครงการ

๖. งบประมาณ
งบประมาณ ( ) งบประมาณ ( ) เงินรายได้
จานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
รายการ
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการ
- ค่าอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าวัสดุ
รวม

งบประมาณ (บาท)
๗,๒๐๐
๑๘,๐๐๐
๔,๘๐๐
๓๐,๐๐๐ (สามหมื่นบาทถ้วน)

๗. การประเมินโครงการ/กิจกรรม
๗.๑ วัตถุประสงค์ของการประเมิน
เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
๗.๒ ขอบเขตของการประเมิน
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จานวน ๖๐ คน โดยแยกเป็นอาจารย์
จานวน ๔๐ คน เจ้าหน้าที่ จานวน ๑๕ คน นักศึกษา จานวน ๕ คน
๗.๓ วิธีดาเนินการ ในการติดตามและการประเมินผลการดาเนินงาน ได้ดาเนินการดังนี้
๗.๓.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ
แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้สอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานตามโครงการ
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ
๗.๓.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลดาเนินการ ดาเนินการดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ผลด้วยการหา
ค่าความถี่และค่าร้อยละ
ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานตามโครงการ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ตอนที่ ๓ สรุปข้อเสนอแนะ โดยใช้ความถี่หรือการวิเคราะห์เนื้อหา
๗.๓.๒ การแปรผลข้อมูล
ในการแปลความหมายของข้อมูลแปลผลจากค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ๕ ระดับ จะให้คะแนน ดังนี้

คาตอบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

คะแนนข้อความ
๕
๔
๓
๒
๑

ส่วนเกณฑ์ที่แปลความหมายของค่าเฉลี่ยเป็นดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
๔.๕๑ - ๕.๐๐
มากที่สุด
๓.๕๑ - ๔.๕๐
มาก
๒.๕๑ - ๓.๕๐
ปานกลาง
๑.๕๑ - ๒.๕๐
น้อย
๑.๐๐ - ๑.๕๐
น้อยที่สุด
แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด จะใช้การพรรณนาวิเคราะห์
๗.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
แจกแบบสอบถาม จานวน ๖๐ ชุด ได้รับคืน ๔๒ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๗๐
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ ๑ จาแนกตามสถานภาพของจานวนและร้อยละ
สถานภาพ
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา
รวม

จานวน (คน)
29
8
5
42

คิดเป็นร้อยละ
69.05
19.05
11.90
100

จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 42 คน จาแนกเป็นอาจารย์ 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.05 จาแนกเป็นเจ้าหน้าที่จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 และเป็นนักศึกษา จานวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.09

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินโครงการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ตารางที่ ๒ แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการด้านผลที่ได้
จากการเข้าร่วมโครงการ
รายการประเมิน
X
S.D.
ระดับความคิดเห็น
ด้านผลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ
๑. ความรู้ความเข้าใจการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
มาก
4.05
0.72
การศึกษา SWOT เพิ่มขึ้น
๒. ความรู้ความเข้าใจ การจัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน
มาก
3.88
0.87
Action plan เพิ่มขึ้น
๓. ความรู้ ความเข้าใจ หลังเข้าร่วมโครงการมีมากกว่า
มาก
4.17
0.70
ก่อนเข้าร่วมโครงการ
เฉลี่ยรวม
มาก
4.03
0.76
จากตารางที่ ๒ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านผลที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ จากการพิจารณาเป็นรายชื่อ พบว่า ข้อที่มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด คือ ความรู้ ความเข้าใจ หลังเข้าร่วมโครงการมีมากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ ( = ๔.๑7)
รองลงมาคือ ความรู้ความเข้าใจการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา SWOT เพิ่มขึ้น ( = ๔.๐5) และ
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ความรู้ความเข้าใจ การจัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน Action plan เพิ่มขึ้น ( =
๓.๙๔)
ตารางที่ ๓ แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ
ด้านการนาความรู้ไปใช้
รายการประเมิน
X
S.D.
ระดับความคิดเห็น
ด้านการนาความรู้ไปใช้
๑. สามารถนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
มาก
4.29
0.68
หรือปฏิบัติงาน
๒. สามารถนาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดให้ผู้อื่น
มาก
4.12
0.75
๓. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้
มาก
4.24
0.71
เฉลี่ยรวม
มาก
4.22
0.71
จากตารางที่ ๓ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้านการนาความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.22 จากการพิจารณาเป็นรายชื่อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองหรือปฏิบัติงาน ( = ๔.29) รองลงมาคือ สามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ ( = ๔.24) และระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ สามารถนาความรู้ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดให้ผู้อื่น ( = 4.12)

ตารางที่ ๔ แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ
ด้านการดาเนินโครงการ
รายการประเมิน
ด้านการดาเนินโครงการ
๑. การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
๒. การดาเนินงานเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน
๓. รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม
รายการประเมิน
ด้านการดาเนินโครงการ
๔. ความเหมาะสมของวันและระยะเวลาในการจัด
โครงการ
๕. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ดาเนินงานโครงการ
๖. ความเหมาะสมของสถานที่
๗. ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่
๘. ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์
๙. ความชัดเจนของเอกสารประกอบการอบรม
๑๐. ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

๓.71
๓.90
4.00
X

๑.๑๓
0.98
๐.85
S.D.

มาก
มาก
มาก
ระดับความคิดเห็น

4.07

๐.๗๕

มาก

4.14
3.98
4.19
4.14
3.95
4.10
4.02

0.76
1.04
0.79
0.80
1.08
0.68
0.89

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ ๔ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการดาเนินโครงการ อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.02 จากการพิจารณาเป็นรายชื่อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ
ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ ( = ๔.19) รองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ดาเนินงานโครงการ
และความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์ ( = ๔.14) และระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์
การจัดโครงการ ( = 3.71)
๗.๕ สรุปผลการประเมิน
จากการประเมินโครงการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ แจกแบบสอบถาม จานวน ๖๐
ชุด ได้รับคืน ๔๒ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๗๐ จาแนกเป็นอาจารย์ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 69.05 จาแนกเป็น
เจ้าหน้าที่จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 และเป็นนักศึกษา จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.09
จากการประเมินความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ด้านการนาความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.22 จากการพิจารณาเป็นรายชื่อ พบว่า
ข้อที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองหรือปฏิบัติงาน รองลงมาคือ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ และระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ สามารถนาความรู้ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดให้ผู้อื่น
รองลงมา คือ ด้านผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓
จากการพิจารณาเป็นรายชื่อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ความรู้ ความเข้าใจ หลังเข้าร่วม

โครงการมีมากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ รองลงมาคือ ความรู้ความเข้าใจการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
SWOT เพิ่มขึ้น และระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ความรู้ความเข้าใจ การจัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน Action
plan เพิ่มขึ้น
ส่วนด้านที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านการดาเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๔.02 จากการพิจารณาเป็นรายชื่อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ความสะอาดเรียบร้อยของ
สถานที่ รองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ดาเนินงานโครงการและความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์
และระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จุดเด่นของการดาเนินการโครงการ
- เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์
- รูปแบบในการจัดมีความเหมาะสม สถานที่เหมาะสม
- คณะกรรมการดาเนินงาน ทางานเป็นทีมยอดเยี่ยม
- วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินงานในครั้งต่อไป
- ควรดาเนินการทุกปี
- ควรจัดห้องประชุมให้มีมากกว่านี้

(ผศ.ภควรรณ อ่อนคา)
ผู้รายงาน

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต หาญธงชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภควรรณ อ่อนคา

ประธานโครงการ

เลขานุการโครงการกล่าวรายงาน

ดร. ชนิตา ไกรเพชร วิทยากร

คาสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
ที่ ๐๒๑ /๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการจัดการความรู้ (งานประกันคุณภาพ) เพื่อนาไป
สู่องค์กรการเรียนรู้
______________________________
ด้วยสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี ได้ดาเนินการตามโครงการจัดการความรู้ (งานประกันคุณภาพ) เพื่อ
นาไปสู่องค์กรการเรียนรู้ ขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีต่อทางราชการจึงแต่งตั้งบุคลากรดาเนินงานดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต หาญธงชัย
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองศาสตราจารย์ศศิธร นิรันตรานนท์
กรรมการ
๑.๓ พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์
กรรมการ
๑.๔ ดร.จิราวรรณ พาชอบ
กรรมการ
๑.๕ นางวิยะดา วรรณขันธ์
กรรมการ
๑.๖ นายนพดล ปัญญาจักร
กรรมการ
๑.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา เหล่าสูงเนิน
กรรมการ
๑.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เติบโต คติพจน์
กรรมการ
๑.๙ นายสุพล ยะปะภา
กรรมการ
๑.๑๐ นางสาวพจนา แก้วสวัสดิ์
กรรมการ
๑.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภควรรณ อ่อนคา
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
ให้คาปรึกษา ดูแล อานวยการ บริหารจัดการ ติดตามการดาเนินการของคณะกรรมการให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดาเนินงานประกอบไปด้วย
๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
๒.๑.๑ นายธัญญาวัฒน์ หอมสมบัติ
ประธานกรรมการ
๒.๑.๒ นางสาวเงินยวง ศรีมะหิ
กรรมการ
๒.๑.๓ นายสุพล ยะปะภา
กรรมการ
๒.๑.๔ นายศักดรินทร์ ธรรมวงศ์
กรรมการ
๒.๑.๕ นางสาวญาติกา โชติชัชวาลกุล
กรรมการ
๒.๑.๖ นายยุทธพงษ์ เรืองจันทร์
กรรมการ
๒.๑.๗ นายพิสิษฐ์ รักญาติ
กรรมการ
๒.๑.๘ นายไชยา มะณี
กรรมการ
๒.๑.๙ นาววิชิต ไชยเวศ
กรรมการ
๒.๑.๑๐ นางสาวปพิชญา กลางนอก
กรรมการ
๒.๑.๑๑ นางสาวนาตยา ทองกูล
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒ คณะศิลปศาสตร์
๒.๒.๑ นายสุกัลย์ กฤตรักษา
ประธานกรรมการ
๒.๒.๒ นายสัมพันธ์ พันธ์โยธี
กรรมการ
๒.๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพันธ์ กาหาวงษ์
กรรมการ
๒.๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒ
ั นชัย จานงทอง
กรรมการ
๒.๒.๕ นางสาวสุวลัยพร คงธนกุลบวร
กรรมการ
๒.๒.๖ นายบุญธรรม โกชารักษ์
กรรมการ
๒.๒.๗ นายสมพงศ์ น้อยไร่ภูมิ
กรรมการ
๒.๒.๘ นางเสาวภาคย์ คงวิลัย
กรรมการ
๒.๒.๙ นางวินิจดา กงภูธร
กรรมการ
๒.๒.๑๐ นายปรีชา ไขลายหงส์
กรรมการ
๒.๒.๑๑ นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม
กรรมการ
๒.๒.๑๒ นางจิราพร สีเลิศ
กรรมการ
๒.๒.๑๓ นางสาวศิรินญา นิยมวงศ์
กรรมการ
๒.๓ คณะศึกษาศาสตร์
๒.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมพร ศรีอิสาณ
ประธานกรรมการ
๒.๓.๒ นางจุไรรัตน์ สมสุข
กรรมการ
๒.๓.๓ นางนวลปรางค์ เจริญวงศ์
กรรมการ
๒.๓.๔ นายสมบัติ ทองณรงค์
กรรมการ
๒.๓.๕ นายประพนธ์ พูลลาภ
กรรมการ
๒.๓.๖ นางจริยาวัฒน์ ปลัดบาง
กรรมการ
๒.๓.๗ นางธนวรรณ ชุมแวงวาปี
กรรมการ
๒.๓.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ศรีอิสาณ
กรรมการ
๒.๓.๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร เหรียญเจริญ กรรมการ

๒.๓.๑๐ นายสุบิน เพี่ยยุระ
กรรมการ
๒.๓.๑๑ นายธนิต ลีเลิศ
กรรมการ
๒.๓.๑๒ นายไพวัน เพลิดพราว
กรรมการ
๒.๓.๑๓ นายชนะ ฤทธิธรรม
กรรมการ
๒.๓.๑๔ นายปรเมศร์ แสนสุธา
กรรมการ
๒.๓.๑๕ นางสาวจันทร์เพ็ญ คามุงคุณ
กรรกการ
๒.๓.๑๖ นายไพศาล บูรณวิทย์
กรราการ
๒.๓.๑๗ นานเจริญพร แฝงด่านกลาง
กรรมการ
๒.๓.๑๘ นางภูษณิศา สิริวรพร
กรรมการ
๒.๓.๑๙ นางจิตรัตดา ธรรมเทศ
กรรมการ
๒.๓.๒๐ นางสาวชลดา หมู่หาญ
กรรมการ
๒.๓.๒๑ นางสาวอรวรรณ สีโนย
กรรมการ
๒.๓.๒๒ นางนิ่มนวล แก้วพิลา
กรรมการและเลขานุการ
๒.๔ สานักงานรองอธิการบดี
๒.๔.๑ นางสาวพจนา แก้วสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
๒.๔.๒ นางณิชกุล สุพร
กรรมการ
๒.๔.๓ นางสาวอวัตถา ขันติธรรมกุล
กรรมการ
๒.๔.๔ นายธวัชชัย เหมกุล
กรรมการ
๒.๔.๕ นางบัวจันทร์ เนามิตตกพงษ์
กรรมการ
๒.๔.๖ นางพรรณภา สันตะวงศ์
กรรมการ
๒.๔.๗ นายฤทธิรงค์ ศิริบุญเรือง
กรรมการ
๒.๔.๘ นายศักดา แก้วพิลา
กรรมการ
๒.๔.๙ นางสาวมนันยา ข้อจักร์
กรรมการ
๒.๔.๑๐ นางสาวอัฉราพร ชาภูธร
กรรมการ
๒.๔.๑๑ นางสาวพิณทอง จันทร์คูหา
กรรมการ
๒.๔.๑๒ นางสาวสาวิตรี เกตุทัต
กรรมการ
๒.๔.๑๓ นางสาวถาดทอง เพียรชนะ
กรรมการ
๒.๔.๑๔ นางสาวพิมพ์พิสา อุ่นเมือง
กรรมการ
๒.๔.๑๕ นางสาวชนันพร บัวเก่า
กรรมการ
๒.๔.๑๖ นายไกรฤกษ์ ไพรตื่น
กรรมการ
๒.๔.๑๗ นายนิตธิ อาจญาทา
กรรมการ
๒.๔.๑๘ นายสมชาย ธรรมเทศ
กรรมการ
๒.๔.๑๙ นางสาววัชรี ผาณิบุศย์
กรรมการ
๒.๔.๒๐ นางทะนงศักดิ์ จันตะเภา
กรรมการ
๒.๔.๒๑ นายพักตร์ภูมิ ศรีสุข
กรรมการ
๒.๔.๒๒ นางสาวภาวิณี เรืองศรี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
ดาเนินการจัดทาโครงการจัดการความรู้ (งานประกันคุณภาพ) รวมถึงรวบรวมเอกสารต่างๆและ
หน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต หาญธงชัย)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตอุดรธานี

พิธีเปิดและบรรยาย
พิเศษ โดยรอง
อธิการบดี สถาบันการ
พลศึกษา ประจาวิทยา
เขตอุดรธานี
แนวทางการจัดทาการประกันคุณภาพการศึกษา
โดย ดร.ชนิตา ไกรเพชร

หมายเหตุ ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น.–10.45 น.
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 14.30 น.–14.45 น.

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
SWOT โดย ดร.ชนิตา ไกรเพชร

การจัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน
Action plan โดย ดร.ชนิตา ไกรเพชร

พักรับประทานอาหารเย็น

9 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558

รายงานตัวลงทะเบียน
รับเอกสาร

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา
วันที่
8 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558

ตารางอบรมโครงการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างวันที่ 8- 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
17.00 –
12.00-13.00
09.00 – 10.30 น.
10.45 – 12.00 น.
13.00 - 17.00 น.
18.00 น.
น.

18.00 – 21.00 น.
การจัดทา Improvement
Plan โดย ดร.ชนิตา ไกร
เพชร
การจัดทาปฏิทิน
ปฏิบัติงาน Action plan
(ต่อ)
โดย ดร.ชนิตา ไกรเพชร

