
 
 

                                            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานประกันคุณภาพการศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย             ย                             
 โทร ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๔๒      โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๔๒  111   
ที ่ อว 0655.01/                          1111    วันที ่           สิงหาคม   2564111 1111   
เรื่อง   ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย    
        ประจ าปี 2564                                                                                                                       4  

เรียน  คณบดี/ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 

 อ้างถึงหนังสือที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ ทปอ.64/ว0394 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2564 โดยมีการอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM จ านวน 3 
หลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตร OBE รุ่นที่ 7 (วันที่ 27-28 ตุลาคม 2564) 
 2. หลักสูตร OBE รุ่นที่ 8 (วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564)  
 3. หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis V.4 รุ่นที่ 5 (วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564) 

 ในการนี้  งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี จึงขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานของท่านเพ่ือ
พิจารณาบุคลากรผู้มีคุณสมบัติในแต่ละหลักสูตรเข้ารับการฝึกอบรม โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ผ่าน 
QR code ดังรายละเอียดดังที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และขอให้ผู้เข้าร่วมเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนตามสิทธิจากต้น
สังกัด 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

  
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิทธิพร บุญญำนุวัตร์) 

รักษำรำชกำรแทน  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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ส าเนารวม 
เรียน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
เรียน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
เรียน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
เรียน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี ทปอ.๖๔/ว๐๓๙๔ 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ และเสนอชื ่อบุคลากรเขารวมโครงการจัดอบรมหลักส ูตร 
ระบบบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ประจำป ๒๕๖๔ (เพ่ิมเติม) 

เรียน อธิการบดี 

สิ่งท่ีสงมาดวย แผนโปสเตอรประชาสัมพันธ 

ตามท่ีที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ไดจัดโครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหาร
คุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ประจำป ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ในหลักสูตรตาง ๆ ซึ่งที่ผานมามีผู สนใจเขารวมการอบรมจำนวนมาก ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
จึงไดจัดโครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ประจำป 
๒๕๖๔ เพ่ิมเติม ซ่ึงเปนการอบรมผานระบบออนไลนดวยโปรแกรม ZOOM จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

(๑) หลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) รุนท่ี ๗ 
(๒) หลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) รุนท่ี ๘ 
(๓) หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุน ๕ 

ในการนี้ที ่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ใครขอความอนุเคราะหทานประชาสัมพันธ 
และเสนอชื่อบุคลากรเขารวมโครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดี 
แหงประเทศไทย ประจำป ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห จักเปนพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์) 
     เลขาธิการท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
โทรศัพท ๐-๒-๑๒๖-๕๑๑๑ กด ๒  

๐๙-๖๑๔๗-๘๐๘๓ 
อีเมล contacts@cupt.net 
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WEEWIN Ampha
เรียน  อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย

     ด้วยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)
ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรการบริหารคุณภาพ จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร OBE รุ่นที่ 7 (วันที่ 27-28 ต.ค. 2564)
2. หลักสูตร OBE รุ่นที่ 8 (วันที่ 16-17 ธ.ค. 2564)
3. หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis V.4
   รุ่นที่ 5  (วันที่ 2-3 ธ.ค. 2564)
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรมอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาประชาสัมพันธ์ยังคณะ วิทยาลัย
และขออนุญาตให้ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน
ตามสิทธิจากต้นสังกัด 

                                                       วีรวรรณ  อำภา
                                                        18  ส.ค. 2564


เรียน อธิการบดี
          เพื่อโปรดพิจารณามอบงาน
ประกันคุณภาพประชาสัมพันธ์

๑๘  ส.ค.  ๖๔

user
Typewriter
สอ.(วิชาการ) 1143
19 ส.ค. 2564
16.52 น.

user
Typewriter
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ)
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



แผนโปสเตอรประชาสัมพนัธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


