ยกเว้นค่าลงทะเบียนสาหรับผู้นาเสนอ (Presenter) ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
Thailand Quality Education Forum 2019 จานวน 25 ทุน
ทั้งนี้ ผู้นาเสนอผลงาน จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนส่งผลงานของท่าน
ไม่สมบูรณ์แต่อย่างใด โดย
1. ผู้ส่งผลงานที่ได้รับทุนดังกล่าว ไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ (Invoice Slip) ที่แจ้งกลับไปยัง Email
2. สาหรับผู้ส่งผลงานที่ได้ลงทะเบียนและชาระเงินมาก่อนหน้านี้แล้ว ท่านสามารถแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคาร เพื่อคืนค่าธรรมเนียมแก่ท่าน
กลับมายัง Email จากระบบแจ้งการพิจารณาผลงาน
หมายเลข
ผลงาน
ชื่อ
นามสกุล
สถาบัน
ผลงานประเภท Oral Presentation (แบบบรรยาย)
MU02-2
Approaches to Quality Assurance: Lessons
ณัฐวุฒิ
พิมพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
Learnt from Australia
MU02-8
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขากิจกรรมบาบัด
อนุชาติ
เขื่อนนิล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
PA02-18
The Extracurricular that Promotes Student
ณธรา
เหมือนปิ๋ว
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Learning Outcomes (SLOs): A Study on Student
Leaders at Assumption University
MU02-25 มุ่งสู่ผลลัพธ์และสร้างคุณค่างานบริการวิชาการ ด้วย
สุจิรา
รัชตะพงศ์ธร มหาวิทยาลัยมหิดล
กระบวนการคุณภาพ PDCA และ DRMP (Systematic
Approach) (กรณีตัวอย่าง ICPC ASIA Nakhon
Pathom Regional Contest)
CH02-29
การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรของ สุดเขต
แจ้งกระจ่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ตาม
เกล้าธนบุรี
แนวทางของเกณฑ์ AUN-QA
CH02-47
ถอดบทเรียนการใช้ผังกระบวนการในการออกแบบและ ดาวใจ
ศรีจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
บริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เกล้าธนบุรี

หมายเลข
ผลงาน
ผลงานประเภท Poster Presentation (แบบนาเสนอโปสเตอร์)
MU01-1
ผลของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้องานบริการวิสัญญีในโรงพยาบาลศิรริ าช
MU01-3
การศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาใหม่ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบาบัด (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ปี
การศึกษา 2561
MU01-4
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบผ่านใบ
ประกอบโรคศิลปะและข้อสอบภาคบังคับ ในปี
การศึกษา 2554 - 2558
CH01-6
การศึกษาประสิทธิภาพของสิ่งอานวยความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐานต่อการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางเกณฑ์การประกันคุณภาพ ASEAN University
Network Quality Assurance
MU02-7
พัฒนาการชุดรายวิชาจิตตปัญญาศึกษาสาหรับ
กายภาพบาบัด
MU01-9
Using Technology to enhance Teaching
Learning and Assessment into the Course of
Public Health Administration Program in
Faculty of Public Health, Mahidol University
MU02-10 การขับเคลื่อนการเรียนรูร้ ะดับบุคคลสู่การเรียนรูร้ ะดับ
องค์กร
MU02-12 Occupation-Based Practice of Occupational
Therapy Program: A comparison between
traditional curriculum and Thailand
Qualifications Framework
CH01-13
ผลของการพัฒนาแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร กรณีศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
MU01-14 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข สาหรับนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
PA01-17
การศึกษาทัศนคติของบุคลากรมหาวิทยาลัย
มหาสารคามต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
CH01-22
ระบบประเมินและติดตามผลดาเนินการของโครงการบน
พื้นฐานของบริการในกูเกิล

ชื่อ

นามสกุล

สถาบัน

สุรีย์พร

อยู่ศรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

รัชพร

ราชแพทยาคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ณัฐฐรีย์

พงษ์สุรีย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

พลศักดิ์

เลิศหิรัญ
ปัญญา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

มัณฑนา

วงศ์ศิรินวรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จารุวรรณ

ธาดาเดช

มหาวิทยาลัยมหิดล

ธนพร

สังข์ประเสริฐ

มหาวิทยาลัยมหิดล

พีรเดช

ธิจันทร์เปียง

มหาวิทยาลัยมหิดล

นวรัตน์

เงาะสนาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเสริฐ

ประสมรักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

วรินธร

ไชยปัดชา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยุทธนา

ลิลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

หมายเลข
MU01-23
MU01-24
CH01-26

PA01-28

PA02-30
CH02-31
CH01-32

ผลงาน
การนาระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการขับเคลื่อน
องค์กรของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
บทบาทของห้องสมุดเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา:
กรณีศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเปรียบเทียบผลสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่จบการศึกษา ในปี
การศีกษา 2558 – 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
ปัจจัยทานายประสิทธิภาพการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอสี
เทิร์น
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การนาเครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพ มาใช้พัฒนา
กระบวนการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

ชื่อ
วิภาวี

นามสกุล
วิสาวะโท

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

อังคณา

อินทรพาณิชย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิริขวัญ

ญาณปัญญา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุนีรัตน์

ศรีโสภา

มหาวิทยาลัยการจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น

เลิศทิวัส

ยอดล้า

สุปรียา

อ่อนอิงนอน

ณิชกานต์

เจราหวัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

