
สมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Association of Universities of Asia and the 

Pacific, AUAP)   สมาคมมหาวิทยาลัยแหงเอเชียแปซิฟก มีวัตถุประสงคหลักเปนหนวยงานกลางความรวมมือ

ทางวิชาการแกมหาวิทยาลัยสมาชิก ในดานการแลกเปลี่ยนความรูและพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือตอบสนอง

ความตองการดานการศึกษาแกชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนีเปนสถานที่ตั้งของสํานักงานเลขาธิการของ

สมาคมและอธิการบดี ศาสตราจารย ดร. วิจิตร  ศรีสอาน อธิการบดีเปนนายกสมาคมคนแรกในปการในป

การศึกษา 2539   

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนสมาชิกสมาคม AUAP ตั้งแตป พ.ศ. 2538 โดยรายละเอียด

การดาํเนินกิจกรรมมีดังน้ี 

ลําดับที ่ รายละเอียดกิจกรรม 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวี  เลิศปญญาวิทย อธิการบดี และผูชวยศาสตราจารย ดร.อรชุน  ไชย

เสนะ ผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติเขารวมการประชุม 19th AUAP Board Meeting ณ 

โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด กทม ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 

2.  ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา อธิการบดี เขารวมการประชุม 20th AUAP Board Meeting 

และ 6th AUAP General Conference ณ University of Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย 

ระหวางวันที่ 4 - 8 กันยายน 2548  

3.  ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา อธิการบดี เขารวมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคม 

AUAP ครั้งที่1/2006 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรงุเทพมหานคร เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ 2549 

4.  ศาสตราจารย ดร.ประสาท  สืบคา อธิการบดี เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

ครั้งที่ 21 และ Learning and Sharing Forum ครั้งท่ี 10 ณ Angles University Foundation 

ประเทศฟลิปปนส ระหวางวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2549 

5.  ศาสตราจารย ดร.ประสาท  สืบคา อธิการบดี เขารวมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคม 

AUAP ครั้งท่ี 2/2006 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค กรุงเทพมหานคร. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 

2549 

6.  ศาสตราจารย ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนผูแทนอธิการบดี 

เดินทางไปเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม AUAP คร้ังที่ 22 และการประชุม 7th 



ลําดับที ่ รายละเอียดกิจกรรม 

AUAP General Conference ระหวางวันท่ี 20 - 22 ตุลาคม 2549 ณ University of Macau, 

มาเกา สาธารณรัฐประชาชนจีน 

7.  ศาสตราจารย ดร.ประสาท  สืบคา อธิการบดี เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 

AUAP ครั้งท่ี 23 และการประชุม International Conference เรื่อง University-Industry-

Government Tripartite Cooperation in Higher Education in Asia and the Pacific 

Region ซึ่ง AUAP เปนเจาภาพรวมกับ มทส ณ สุรสัมมนาคาร มทส ระหวางวันท่ี 26 - 28 

กรกฎาคม 2550  

8.  มทส รวมกับ AUAP จัดการประชุม SUT-AUAP International Conference on 

 University-Industry-Government Tripartite Cooperation in Higher Education in Asia 

and the Pacific Region ระหวางวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2550  

9.  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัย เขารวมการประชุมคณะกรรมการที่

ปรกึษาสมาคม AUAP (AUAP Advisory Council) ครั้งที่1/2551 ณ โรงแรมสยามซิตี้ 

กรุงเทพมหานคร ในวันท่ี 24 มีนาคม 2551 

10.  ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา อธิการบดี อธิการบดี เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สมาคม AUAP ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัย Far Eastern University กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 

11.  ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดินทางไปเขารวม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมมหาวิทยาลัยแหงเอเชียและแปซิฟก (The Association 

of Universities of Asia and the Pacific – AUAP) ครั้งที่ 25 และการประชุม AIUB-AUAP 

Conference on GUI (Government-University-Industry) Partnerships for Innovation ณ 

กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ ระหวางวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2551 

12.  ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา อธิการบดี เขารวมการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ (AUAP 

Board Meeting) ครั้งท่ี 26 ณ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 

2552 



ลําดับที ่ รายละเอียดกิจกรรม 

13.  ศาสตราจารย ดร.ประสาท  สืบคา อธิการบดี และ ศาสตราจารย ดร.ชูกิจ  ลิมปจํานงค รอง

อธิการบดีวิชาการ เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม AUAP (AUAP Board 

Meeting) ครั้งท่ี 27 และการประชุม International Affairs Director (IAD) Meeting ซึ่ง AUAP 

และ Universiti Kebangsaan Malaysia เปนเจาภาพรวมจัดการประชุม ณ Universiti 

Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซยี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 

14.  ศาสตราจารย ดร.ประสาท  สืบคา อธิการบดี และ ศาสตราจารย ดร. ชูกิจ  ลิมปจํานงค รอง

อธิการบดีฝายวิชาการ เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คร้ังท่ี 28 และการ

ประชุม Learning and Sharing Forum "Internationalization of Higher Education: 

Strategies and Concerns" ซึ่ง AUAP และ Sias International University รวมกันเปน

เจาภาพจัด ณ Sias International University เมืองเจ้ิงโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2553 

15.  ศาสตราจารย ดร.ประสาท  สืบคา อธิการบดี พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวัฒ  ไทยอุดม 

ผูอํานวยการศนูยกิจการนานาชาติ เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมมหาวิทยาลัย

แหงเอเชียและแปซิฟกครั้งที่ 31 ณ Sias International University เมือง Xinzheng มณฑลเห

อหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันท่ี 4 - 8 พฤศจิกายน 2554 

16.  ศาสตราจารย ดร.ประสาท  สืบคา อธิการบดี เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

ครั้งที่ 32 และการประชุม Learning and Sharing Forum on "The ASEAN-2015 Integration 

and the Roles of Universities” ระหวางวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ณ Hanoi University 

of Agriculture เมืองฮานอย ประเทศสงัคมนิยมเวียดนาม 

17.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวัฒ  ไทยอุดม ผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติเขารวมการประชุม

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คร้ังที่ 32 และการประชุม Learning and Sharing Forum on 

"The ASEAN-2015 Integration and the Roles of Universities” ระหวางวันที่ 3 - 4 

พฤษภาคม 2555 ณ Hanoi University of Agriculture เมืองฮานอย ประเทศสังคมนิยม

เวียดนาม 



ลําดับที ่ รายละเอียดกิจกรรม 

18.  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัย  เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสมาคม AUAP คร้ังที่ 33 และการประชุม The 9th AUAP-UKM General Conference 

on "Unlocking the Wealth of Universities: Academic Entrepreneurship" ณ Marriott 

Putrajaya Hotel กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2555 

19.  ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา อธิการบดี เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 

AUAP คร้ังท่ี 33 และการประชุม The 9th AUAP-UKM General Conference on "Unlocking 

the Wealth of Universities: Academic Entrepreneurship"  ณ Marriott Putrajaya Hotel 

กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2555 

20.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม ผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ เขารวมการประชุม 

The 9th AUAP-UKM General Conference  on "Unlocking the Wealth of Universities: 

Academic Entrepreneurship" ดวย ณ Marriott Putrajaya Hotel กรงุกัวลาลัมเปอร ประเทศ

มาเลเซยี ระหวางวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2555 

21.  ศาสตราจารย ดร.ประสาท  สืบคา อธิการบดี, ศาสตราจารย ดร. ยูเปง แยน ผูอํานวยการศูนย

กิจการนานาชาติ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุนิติยา  เถื่อนนาดี รองผูอํานวยการศูนยสหกิจ

ศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดเขารวมการประชุม THE 13TH AUAP LEARNING AND SHARING 

FORUM 2013 ในฐานะสมาชิกสมาคมมหาวิทยาลัยแหงเอเชียและแปซิฟก (AUAP) ซึ่งจัดขึ้นที่ 

University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย ระหวางวันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2556 

22.  อธิการบดี และผอ. ศกน. เขารวมการประชุม 16th SIAS Anniversary Celebrations and the 

AUAP-SIAS Conference on “Innovative Research Programs: The Key to Rapid 

Development in Asia and the Pacific” ณ SIAS International University เมืองเจ้ิงโจว 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหวางวันท่ี 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 

23.  เสนอชื่อนางสาวภักดีพร  บรมสุข สาขาวิชาชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร และนายปณณวิชญ  

ทิพยสวัสดิ์ สาขาฟสิกส สํานักวิชาวิทยาศาสตรเขารวมโครงการของสมาคม AUAP "SIAS-AUAP 

Student Mobility Summer Camp" ณ SIAS International University สาธารณรัฐประชาชน

จีน ระหวางวันที่ 7 - 25 กรกฎาคม 2557 



ลําดับที ่ รายละเอียดกิจกรรม 

24.  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมดวย 

ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา อธิการบดี ศาสตราจารย ดร. ยูเปง แยง ผูอํานวยการศูนย

กิจการนานาชาติ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิศรา ประมูลศุข เลขานุการนายกสภา

มหาวิทยาลัย ไดรับเชิญใหเขารวม การประชุม 11th AUAP-UT General Conference on 

“Asian-Pacific Sustainable Development Through Entrepreneurial Empowered 

Knowledge Sharing” ณ University of Tehran ประเทศอิหราน ในระหวางวันท่ี 11 – 15 

พฤศจิกายน 2557   

25.  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พรอมดวย 

ศาสตราจารย ดร.ประสาท   สืบคา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เขารวมการประชุม

คณะกรรมการบริหาร AUAP ณ หองสุรนารีสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เม่ือ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 

26.  ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา อธิการบดี พรอมดวยศาสตราจารย ดร.ยูเปง แยน ผูอํานวยการ

ศูนยกิจการนานาชาติ เดินทางเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมมหาวิทยาลัยแหง

เอเชียและ แปซิฟก ครั้งท่ี 39 และการประชุมนานาชาติของสมาคมมหาวิทยาลัยแหงเอเชียและ

แปซิฟก คร้ังท่ี 31 ณ I-Shou University สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2559 

27.  อาจารย ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝายพันธกิจสัมพันธกับองคกรชุมชน และนางสาวสุ

มิตรา วิไชยคํามาตย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศูนยกิจการนานาชาติ เขารวมประชุมของสมาคม

มหาวิทยาลัยแหงเอเชียและแปซิฟกครั้งที่ 12 (12th AUAP General Conference) และการ

ประชุม AUAP Executive Board Meeting คร้ังที่ 40 ระหวางวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2559 ณ 

Daegu Health College สาธารณรัฐเกาหลี 

28.  นักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรแีละปริญญาโท เขารบัคัดเลือกเปนตัวแทนนักศึกษาจาก มทส. 

จํานวน 2 คน เพ่ือเขารวมกิจกรรมคายผูนํา ของสมาคมมหาวิทยาลัยแหงเอเชียและแปซิฟก 

Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP) ในกิจกรรม THE 4th AUAP-

DU GLOBAL LEADERSHIP PROGRAM 2017 ณ Danubius University ประเทศโรมาเนีย 

ระหวางวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2560 

ผลการดําเนินการ นักศึกษาไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนเขารวมกิจกรรมจํานวน 2 คน 

1) นายภราดา ปรางคชัยกุล นักศกึษาระดับปริญญาตรชีั้นปท่ี 2 สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิตการจัดการศึกษาแบบกาวหนา) สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

2) นางสาวณัฐวดี ณีศะนันท นักศึกษาระดับปริญญาตรชีั้นปที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
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29.  ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา อธิการบดี พรอมดวยศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายก

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศาสตราจารย ดร.ยูเปง แยน ผูอํานวยการศูนยกิจการ

นานาชาติ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิศรา ประมูลศุข เลขานุการนายกสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี เดินทางเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คร้ังท่ี 41 (41st 

AUAP Executive Board) และการแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งท่ี 15 ในหัวขอ Enhancing and 

Effective Student Mobility Programme for Asia-Pacific and European Universities 

ระหวางวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 ณ Danubius University ประเทศโรมาเนีย ภาพกิจกรรม 

30.  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย ดร.

วีรพงษ แพสุวรรณ อธิการบดี และ ผศ. ดร.อิสรา  ประมูลศุข เลขานุการนายกสภาฯ เขารวม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม AUAP ครั้งท่ี 32 ภายใตหัวขอ ‘New Initiatives to 

Promote Entrepreneurship and Innovative Thinking in Higher Education Institutions’ 

ณ Xi’an International University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ใน

การน้ีศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน ไดรับเกียรติใหกลาวเปดการประชุมในฐานะประธาน

กรรมการกอตั้งสมาคม และประธานกรรมการท่ีปรกึษาสมาคม และ รองศาสตราจารย ดร.วีรพงษ 

แพสุวรรณ ไดใหเกียติบรรยายหัวขอ ‘Quality Assurance of Higher Education in Thailand 

and at SUT’ โดยกลาวสรุปความเปนมาและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของไทย

ในชวง 25 ป และการนําระบบประกันคุณภาพมาดําเนินการในระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชา 

และระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

31.  มทส. สงนักศึกษาและอาจารย เปนผูแทนเขารวมการแขงขันสุนทรพจนภาษาอังกฤษ (The 3rd 

Student English Speech Competition SESC และ เขารวมกิจกรรม The 1st Inter-

University Higher Education Exhibition (IHEE) ณ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงพทฯ ในระหวาง

วันที่21-23 พฤศจิกายน 2560 รายชื่อดังนี้ 

1. นายกฤตกร วงศศรี สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมเคร่ืองกล 

2. นางสาวธัญญานาถ  ดาษดื่น สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

3. อ. ดร. วรรณวดี เนียมสกุล สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

32.  นักศึกษา มทส. เขารวมกิจกรรมคายผูนํา Global Student Leadership 2018 ณ Daegu Health 

College (DHC)  สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2561 ภายใตกิจกรรมของ

สมาคมมหาวิทยาลัยแหงเอเชียและแปซิฟก (Association of Universities of Asia and the 

Pacific: AUAP) 

1. นางสาวกนกวรรณ ขานรินทร นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 



ลําดับที ่ รายละเอียดกิจกรรม 

2. นางสาวรัตนาภรณ อาโรรา นักศึกษาระดับปริญญาตรชีั้นปที่ 1 ยังไมสังกัดสาขาวิชา สํานักวิชา

วิศวกรรมศาสตร 

3. นายวรวิช โชติพรภากร นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมปโตรเลียมและ

เทคโนโลยีธรณี 

33.  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรสีอาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  รองศาสตราจารย ดร.

วีรพงษ  แพสุวรรณ อธิการบดี รองศาสตราจารย ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผูอํานวยการศูนยกิจการ

นานาชาติ และ ผศ. ดร.อิสรา  ประมูลศุข ผูชวยอธิการบดีดานกิจการสภามหาวิทยาลัย และ เขา

รวมประชุม The 1st AUTP and IFCU Joint International Conference และ  The 16th AUAP 

General Conference ณ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหวางวันท่ี 18-21 พฤศจิกายน 

2561 

34.  นางสาววรศิกาญจน อินธนู นักศึกษาระดับปริญญาตรี เดินทางไปเขารวมกิจกรรมคายผูนํา AUAP-

PIM Global Leadership Program ณ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน กรุงเทพฯ ในระหวางวันท่ี 

25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 

35.  คณะผูบริหาร มทส. เขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP annual Conference 

2019 ในหัวขอเรื่อง Climate Change Adaptation – The Challenging Role of Higher 

Education Institutions ในระหวางวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุม 301 อาคาร

เอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเปดโอกาสใหนักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย

สถาบันการศึกษาทั่วโลกและสถาบันการศึกษาในกลุมสมาชิก AUAP ไดแลกเปลี่ยนประสบการณ

และความคิดเห็นทางวิชาการ รายชื่อผูเขารวมดังนี้ 

1. ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย  อาจหาญ รองอธิการบดีฝายทรัพยสินและวิสาหกิจ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิศรา  ประมูลศุข ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

4. รองศาสตราจารย ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ 

 


