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โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคณุภาพการศึกษา ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ 
 การอบรมหลกัสูตรเรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อใหผู้้รบัผิดชอบหลักสูตรเข้าใจเกณฑ ์AUN-QA ระดับหลกัสูตร และสามารถวิเคราะห์หาจุดที่ควรปรบัปรุง
แก้ไขให้สอดคล้องตามเกณฑ ์AUN-QA ระดับหลักสูตร 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 หลักสูตรมีแผนพัฒนาปรับปรงุการบริหารจัดการหลักสูตรทีส่อดคล้องกบัสาระของเกณฑ์ AUN-QA เพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การรบัการประเมินคุณภาพเต็มรปูแบบตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทปอ. หรือ 
อาเซียน 
 
กลุ่มผู้เขา้อบรม 
๑. ผู้บริหารด้านวิชาการ และ ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ต้องการรบัการประเมินตามเกณฑ ์AUN-QA ของสถาบัน
สมาชิก ทปอ. ๓๔ แห่ง จำนวน ๑๐๐ คนต่อรุน่ จำนวน ๒ รุ่น รวม ๒๐๐ คน 

๒. วิทยากรหลัก และ วิทยากรผู้ช่วย จำนวน ๑๘ คน 
๓. เจ้าหน้าที่ของ ทปอ. จำนวน ๕ คน 

 
วิทยากรหลัก 
๑. รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
๒. รศ.ดร.กญัญดา อนุวงศ์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๓. อ.ดร.นคร ศรสีุขุมบวรชัย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี
๔. รศ.ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธ์ุ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
วิทยากรผู้ช่วยประจำกลุ่ม 
๑. รศ.จันทนี เพชรานนท ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
๒. อ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
๓. อ.นลิน สทิธิธูรณ์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
๔. อ.ดร.นันทน์ ถาวรังกูร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี
๕. ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
๖. ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสด์ิ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี
๗. ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ   นักวิชาการอิสระ 
๘. ผศ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๙. รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
๑๐. อ.ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๑๑. ผศ.ดร.สรายุทธ จันทรม์หเสถียร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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๑๒. ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธีกลุ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
วัน เวลา สถานท่ีอบรม 
รุ่นที่ ๑ วันศุกรท์ี่ ๒๗ และวันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ณ ห้อง Arnoma 1 

ช้ัน ๓ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 
รุ่นที่ ๒ วันศุกรท์ี่ ๑๘ และวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ณ ห้อง Jamjuree 

Ballroom A โรงแรมปทุมวัน ปริน๊เซส กรงุเทพฯ 
 
ค่าลงทะเบียน 
 คนละ ๒,๐๐๐ บาท (First come, first serve โดยพจิารณาที่วัน-เวลาโอนเงินค่าลงทะเบียน) โดยโอนเงิน
ค่าลงทะเบียนที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรงุเทพ สาขาราชเทวี เลขที่ ๑๒๓-๔๕๓๒๑๗-๒ ช่ือบญัชี สมาคมทีป่ระชุม
อธิการบดีแหง่ประเทศไทย และส่งสำเนาการโอนเงินได้ที่ cupt.aun@gmail.com และ contact@cupt.net ภายใน
วันพุธท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ สำหรับการสมัครเข้าอบรมรุ่นท่ี ๑ และ ภายในวันศุกร์ท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
สำหรับการสมคัรเขา้อบรมรุ่นท่ี ๒ ทั้งน้ี ทปอ. ขอสงวนนสทิธ์ิในการคืนเงินค่าลงทะเบียน กรณีที่ ผูส้มัครไม่เข้ารบั
การอบรม และ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการอบรมหากมผีูส้มัครไม่ถึงจำนวนที่โรงแรมกำหนด 
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ท่ี  
 

 
 AUN-QA Implementation and Gap Analysis 

https://goo.gl/forms/U1JhSdrpFBUkTXVk1 
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กำหนดการโครงการอบรม ประจำปี ๒๕๖๑ 
เร่ือง AUN-QA Implementation and Gap Analysis 

รุ่นท่ี ๑ วันศุกร์ท่ี ๒๗ และวันเสาร์ท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ณ ห้อง Arnoma 
1 ชั้น ๓ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 

รุ่นท่ี ๒ วันศุกร์ท่ี ๑๘ และวันเสาร์ท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ณ ห้อง 
Jamjuree Ballroom A โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส กรุงเทพฯ 

****************************************************** 
วันท่ีหน่ึง 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง Overview of AUN-QA Model and Concept 
 การบรรยายเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Criteria and Implementation 
 - Workshop: QA practice and Gap Analysis (Criteria 1) 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การบรรยายเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Criteria and Implementation 
 - Workshop: QA practice and Gap Analysis (Criteria 2 – 3) 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ตอบข้อซักถาม 
 
วันท่ีสอง 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Criteria and Implementation 
 - Workshop: QA practice and Gap Analysis (Criteria 4 – 5) 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การบรรยายเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Criteria and Implementation 
 - Workshop: QA practice and Gap Analysis (Criteria 6 – 11) 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ตอบข้อซักถาม 
 
หมายเหตุ 

- ผู้เข้าอบรมควรนำเลม่คู่มือ AUN-QA version 3.0 และ มคอ. 2 มาด้วย 
- กำหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
- พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้าเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 

 

 

 

 

 


