
 

๑๔ 
 

 

โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคณุภาพการศึกษา ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ 
 
ชื่อโครงการ 
 การอบรมหลกัสูตรเรื่อง ทบทวนผูป้ระเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อใหผู้้ประเมินฯ มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบันตามเกณฑ์ 
CUPT Indicators 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 คณะและสถาบันที่ต้องการรบัการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ CUPT Indicators ได้รับการประเมิน
อย่างถูกต้องตามเจนตารมณ์ของเกณฑ ์
 
กลุ่มผู้เขา้อบรม 
๑. ผูป้ระเมินฯ ระดับคณะ/สถาบันตามเกณฑ์ CUPT Indicators ที่ข้ึนทะเบียนของ ทปอ. ที่ทำหน้าทีเ่ป็นผู้
ประเมินฯ ในปี ๒๕๖๐ และคาดว่าจะทำหน้าทีเ่ป็นผู้ประเมนิฯ อีกในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕๐ คนต่อรุ่น 
จำนวน ๒ รุ่น รวม ๓๐๐ คน 

๒. วิทยากรหลัก จำนวน ๓ คน 
๓. เจ้าหน้าที่ของ ทปอ. จำนวน ๕ คน 

 
วิทยากรหลัก 
๑. รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
๒. รศ.จันทนี เพชรานนท ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
๓. อ.ดร.นันทน์ ถาวรังกูร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี

 
วัน เวลา สถานท่ีอบรม 
รุ่นที่ ๑ วันศุกรท์ี่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ณ Jamjuree Ballroom A & B 

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรงุเทพฯ 
รุ่นที่ ๒ วันศุกรท์ี่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ณ Jamjuree Ballroom A & B 

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรงุเทพฯ 
 
ค่าลงทะเบียน 
 คนละ ๑,๐๐๐ 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
วันศุกร์ท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำหรับการสมัครเข้าอบรมรุ่นท่ี ๑ และ ภายในวันศุกร์ท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
สำหรับการสมคัรเขา้อบรมรุ่นท่ี ๒ ทั้งน้ี ทปอ. ขอสงวนนสทิธ์ิในการคืนเงินค่าลงทะเบียน กรณีที่ ผูส้มัครไม่เข้ารบั
การอบรม และ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการอบรมหากมผีูส้มัครไม่ถึงจำนวนที่โรงแรมกำหนด 



 

๑๕ 
 

 
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ท่ี  
 

 
 ทบทวนผูป้ระเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators 

https://goo.gl/forms/3HxPxfNScz9xRPxZ2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 
 

 
กำหนดการโครงการอบรม ประจำปี ๒๕๖๑ 

เร่ือง ทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบนั ตามเกณฑ์ CUPT Indicators  
รุ่นท่ี ๑ วันศุกร์ท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ณ Jamjuree Ballroom A & B 

โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส กรุงเทพฯ 
รุ่นท่ี ๒ วันศุกร์ท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ณ Jamjuree Ballroom A & B 

โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส กรุงเทพฯ 
****************************************************** 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. หลักการประเมินคุณภาพภายในโดยใช้เกณฑ์ CUPT Indicators และ OP ในระดับคณะ/

สถาบัน 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. การทบทวนเกณฑ์ CUPT Indicators  
 - หลกัการประเมินระดับคะแนน 
 - ความเช่ือมโยงระหว่าง CUPT Indicators กบั AUN-QA ระดับหลักสูตร 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การทบทวนเกณฑ์ CUPT Indicators (ต่อ) 
 - หลกัการประเมินระดับคะแนน 
 - ความเช่ือมโยงระหว่าง CUPT Indicators กบั AUN-QA ระดับหลักสูตร 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. ทบทวนการเขียนรายงานผลการประเมิน 
 แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการประเมิน 
 ตอบข้อซักถาม 
 
หมายเหตุ 

- ผู้เข้าอบรมควรนำเลม่คู่มือ CUPT Indicators มาด้วย 
- กำหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 


