เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ
มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยสันตพล
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรมั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน
วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย
วิทยาลัยชุมชนยโสธร

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒ:ิ การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาใหมีคุณภาพ”
วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2552
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด จ. ขอนแกน
---------------------------------วันที่ 31 สิงหาคม 2552
08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น.

พิธีเปดการประชุม และบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “นโยบายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน”
โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ดร.สุเมธ แยมนุน)
กลาวรายงานโดย ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
(ดร.วราภรณ สีหนาท)

10.00 – 10.15 น.

พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

10.15 – 11.15 น.

การบรรยาย เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: แนวคิด และแนวปฏิบตั ”ิ
โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ)

11.15 – 12.00 น.

การบรรยาย เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา”
โดย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

การบรรยาย เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดของ
หลักสูตร”
โดย รศ.ดร.สุคนธชื่น ศรีงาม

14.00 – 17.00 น.

แบงกลุมฝกปฏิบัติ “การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร (Programme
Specification)”
โดย วิทยากรประจํากลุม
(เวลา 15.00 – 15.15 น. พัก รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม)

2

วันที่ 1 กันยายน 2552
09.00 – 10.30 น.

การบรรยาย เรื่อง “การพัฒนารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (Course and Field Experience Specification)”
โดย รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ

10.30 – 10.45 น.

พัก รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.

แบงกลุมฝกปฏิบัติ “การพัฒนารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (Course and Field Experience Specification)”
โดย วิทยากรประจํากลุม

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

การบรรยาย เรื่อง “การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม (Course and Field Experience Report)”
โดย ผศ.ดร.สมจารี ปรียานนท
รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู

14.00 – 15.00 น.

การบรรยาย เรื่อง “การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร Programme Report)”
โดย รศ. พิริยา ศุภศรี

15.00 – 15.15 น.

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

15.15 – 17.00 น.

แบงกลุมฝกปฏิบัติ “การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ประสบการณภาคสนาม
และหลักสูตร”
โดย วิทยากรประจํากลุม

วันที่ 2 กันยายน 2552
09.00 – 12.00 น.

นําเสนอการฝกปฏิบัตขิ องกลุม “การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร
(Programme Specification)

(เวลา 10.30 – 10.45 น. พัก รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม)
12.00 – 12.30 น.

สรุปผล และปดการประชุม
โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ)

12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.
หมายเหตุ

เดินทางกลับ
----------------------------------------------------กําหนดการอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

