
1. ขออนุเคราะห์ท าเรื่องอนุมัติการเบิกจ่ายการอบรม Tier 1   

ข้อมูลสนับสนุน 

ชื่อโครงการอบรม : AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment (Tier 1)  
(4-Day) 
สถานที่จัด : โรงแรม โนโวเทล แพลตตินั่ม กรุงเทพฯ 

ก าหนดวันเข้าร่วมอบรม : วันที่ 19 – 22 เมษายน 2559 

ชื่อผู้เข้าอบรม : 1) ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 

 ค่าลงทะเบียน USD 1,300*2ท่าน เป็นเงิน    ประมาณ  110,000 บาท 

 

         รวมค่าใช้จ่าย   110,000 บาท 

 

อัตราแลกเปลี่ยน USD 40  
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดเงินอุดหนุน “โครงการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาสากล” 

  
ตามที่สถาบันมุ่งเน้นการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสากลโดยสถาบันพิจารณาขับเคลื่อน

คุณภาพระดับหลักสูตรตามกรอบเกณฑ์คุณภาพสากล และเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network 

– Quality Assurance) ซึ่งปัจจุบัน สถาบันได้เป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) นั้น 

เพ่ือให้สถาบันขับเคลื่อนการประกันคุณภาพหลักสูตรในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ื อ เข้ าร่ วมก ารอบ รม  AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment      

(Tier 1) ในวันที่ 19 – 22 เมษายน 2559 ณ โรงแรม โนโวเทล แพลตตินั่ม กรุงเทพฯ  

ในการนี้สถาบันจึงสนับสนุนให้บุคลการเข้าร่วมอบรมประชุมระดับนานาชาติ AUN-QA Training Course for 

Accomplishing Programme Assessment (Tier 1) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ ายบริหารเป็นตัวแทน
สถาบันในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ 



1. ขออนุเคราะห์ท าเรื่องเบิกจ่ายการเดินทางไปอบรมต่างประเทศ  
2. ขออนุเคราะห์ท าเรื่องอนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศ 

 

ข้อมูลสนับสนุน 

ชื่อโครงการอบรม :  AUN-QA Assessor Training Workshop (Tier 2)  (7-Day Course) 

สถานที่จัด : โรงแรม Diamond , กรุงManila , ประเทศ Philippines 

ชื่อผู้เข้าอบรม : รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร รองอธิการบดีฝ่ายรับรองมาตรฐานสากล 

ก าหนดวันเข้าร่วมอบรม : วันที่ 21 – 28 มกราคม 2559 /เดินทาง Check in ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2559  
(วันที่ 20 – 27 มกราคม 59 รวม 9 วัน Check out 28 มกราคม 2559) 
ค่าลงทะเบียน 2800 USD     ประมาณ 112000 THB 

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไป-กลับ  ประมาณ 35000 บาท 

ค่าเช่ารถในต่างประเทศ    ประมาณ 10000 บาท 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      ประมาณ 10000 บาท 

    รวมค่าใช้จ่าย   167000 บาท 

 

อัตรแลกเปลี่ยน 1 USD เท่ากับ 40 บาท โดยประมาณ 

 

 

     ตามที่สถาบันมุ่งเน้นการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสากล ซึ่งปัจจุบัน สถาบันได้
เตรียมการสมัครเป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) 

เพ่ือเตรียมเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ ASEAN University Network – Quality 

Assurance (AUN-QA) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ นั้น 

โดยสถาบันได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม AUN-QA Training Course for 

Accomplishing Programme Assessment (Tier ๑) เมื่อวันที่  ๒๗ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘  ณ 
โรงแรม โนโวเทล แพลตตินั่ม จาก ASEAN University Network (AUN) ที่ผ่านมา และเพ่ือเป็นการต่อ
ยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สถาบันจึงสนับสนุนให้บุคลการ
เข้าร่วมอบรมโครงการ AUN-QA Assessor Training Workshop (Tier ๒) โดยมี รศ.ดร.จิรประภา 
อัครบวร เป็นตัวแทนสถาบันในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ 

 



ขออนุเคราะห์ท าเรื่องเบิกจ่ายการเดินทางไปอบรม Tier 3 Training Workshop 

 

ข้อมูลสนับสนุน 

ชื่อการประชุม : Tier 3 Training Workshop (18 – 21 April 2017) 
สถานที่จัด : Crowne Plaza Hotel,Bangkok ประเทศไทย 

ชื่อผู้เข้าอบรม :  1.   ผศ.พตท.ดร.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 

2. รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

ก าหนดวันเข้าร่วมอบรม : วันที่ 18 – 21  เมษายน  2560 (ไม่พัก) 
 

 ค่าลงทะเบียน (1,900 USD หรือประมาณ  66,500 บาท) * 2 คน       เป็นเงินประมาณ    133,000 บาท 

         รวมค่าใช้จ่าย   133,000 บาท 

- แหล่งเงิน =>  ……………………………. 
 

 

ตามที่สถาบันมุ่งเน้นการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสากลโดยสถาบันพิจารณาขับเคลื่อน
คุณภาพระดับหลักสูตรตามกรอบเกณฑ์คุณภาพสากล และเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network 

– Quality Assurance) ซึ่งปัจจุบัน สถาบันได้เป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) นั้น 

โดยสถาบันได้รับเชิญอบรม “Tier 3 Training Workshop ”  ในวันที่ 18 – 21 เมษายน 
2560 ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ เพ่ือเข้าร่วมอบรมอบรมเกี่ยวกับ AUN-QA institutional 

assessment and AUN-QA framework for institutional QA ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนในด้าน
การด าเนินการตามระบบ AUN - QA เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ในด้านการประกันคุณภาพสากลและร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณก์ับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  

ในการนี้สถาบันจึงสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม “Tier 3 Training Workshop ” 

โดยมี ผศ.พตท.ดร.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นตัวแทนสถาบันในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ 



ขออนุเคราะห์ท าเรื่องเบิกจ่ายการเดินทางไปอบรม Tier 3 Training Workshop 

 

ข้อมูลสนับสนุน 

ชื่อการประชุม : Tier 3 Training Workshop (5 – 8 August 2019) 
สถานที่จัด : Crowne Plaza Hotel,Bangkok ประเทศไทย 

ชื่อผู้เข้าอบรม :  1.   ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

2. ผศ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพ 

ก าหนดวันเข้าร่วมอบรม : วันที่ 5 – 8  สิงหาคม 2562 (ไม่พัก) 
 

 ค่าลงทะเบียน (1,900 USD หรือประมาณ  66,500 บาท) * 2 คน       เป็นเงินประมาณ    133,000 บาท 

         รวมค่าใช้จ่าย   133,000 บาท 

- แหล่งเงิน =>  ……………………………. 
- อัตราแลกเปลี่ยน USD 35  
 

ตามที่สถาบันมุ่งเน้นการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสากลโดยสถาบันพิจารณาขับเคลื่อน
คุณภาพระดับหลักสูตรตามกรอบเกณฑ์คุณภาพสากล และเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network 

– Quality Assurance) ซึ่งปัจจุบัน สถาบันได้เป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) นั้น 

โดยสถาบันได้รับเชิญอบรม “Tier 3 Training Workshop ”  ในวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 
2562 ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ เพ่ือเข้าร่วมอบรมอบรมเกี่ยวกับ AUN-QA institutional 

assessment and AUN-QA framework for institutional QA ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนในด้าน
การด าเนินการตามระบบ AUN - QA เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ในด้านการประกันคุณภาพสากลและร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณก์ับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  

ในการนี้สถาบันจึงสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม “Tier 3 Training Workshop ” 

โดยมี ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ ที่ปรึกษาด้าน
พัฒนาคุณภาพ เป็นตัวแทนสถาบันในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ 


