บันทึกข้อความ
ส่วนงาน สำนักงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โทร ๐ ๒๙๔๒ ๘๒๙๙ ภำยใน ๔๙๒๓-๔
ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/ 0123
วันที่ 11 กุมภำพันธ์ ๒๕62
เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำและทบทวนวิธีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ตำมเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ ๒๕61
เรียน

คณบดี

ด้วยส ำนักงำนประกัน คุณภำพ กำหนดจัด โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒ นำและทบทวนวิ ธีกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนควำมเข้ำใจวิธีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมเกณฑ์ สกอ. ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็น
ผู้ป ระเมิน ระดั บหลักสู ตร ตลอดจนเป็น กำรสร้ำงควำมเข้ำใจแนวทำงกำรประเมิ นคุณ ภำพกำรศึกษำภำยใน ส ำหรับ
ผู้ประเมินที่ผ่ำนกำรอบรมมำแล้ว ให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรประเมินฯ ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ได้มำตรฐำน และปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย ระดับหลักสูตร
จำนวน 4 รุ่นๆละไม่เกิน 72 คน และผู้ไม่เคยมีประสบกำรณ์กำรประเมินฯ จำนวน 1 รุ่นๆละไม่เกิน 72 คน ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ ที่กำหนด
วัน/รุ่น
อบรมทบทวนผู้ประเมินฯ
รุ่นที่ 1 : วันที่ 23 พฤษภำคม 2562
รุ่นที่ 2 : วันที่ 24 พฤษภำคม 2562
รุ่นที่ 3 : วันที่ 27 พฤษภำคม 2562
รุ่นที่ 4 : วันที่ 28 พฤษภำคม 2562
อบรมวิธีประเมินฯ (ผูป้ ระเมินใหม่)
รุ่นที่ 1 : วันที่ 3-4 มิถุนำยน 2562

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประเมินทีไ่ ด้รับกำรทำบทำมจำก
หลักสูตร ให้เป็นคณะกรรมกำรประเมินฯ
และผู้ประเมินที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

เวลา/สถานที่
เวลำ 08.00 -17.00 น.
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3
อำคำรบุญอินทรัมพรรย์
คณะประมง

ผู้บริหำรระดับคณะ ภำควิชำ สำขำวิชำ
หรือเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ผู้ประเมินระดับหลักสูตร

สำนักงำนประกันคุณภำพ จึงขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบั ติกำร กำรพัฒนำ
และทบทวนวิธีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ให้กับผู้ถูกทำบทำมให้เป็นผู้ประเมินฯ ผู้ประเมิน
ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน และผู้ไม่เคยมีประสบกำรณ์กำรประเมินฯ เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว โดยสำมำรถสมัครออนไลน์ได้
ที่ www.qa.ku.ac.th หัวข้อข่ำวประชำสัมพันธ์หรือแผ่นประชำสัมพันธ์ที่แนบมำพร้อมนี้ โดยกำรรับสมัครจะพิจำรณำ
ตำมลำดับก่อน-หลัง รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ และโปรดประชำสัมพันธ์แจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมอบรมด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อภิชำต แจ้งบำรุง)
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ
รักษำกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนประกันคุณภำพ

วันที่จัดอบรม
รุ่นที่ 1 : วันที่ 23 พ.ค. 2562
รุ่นที่ 2 : วันที่ 24 พ.ค. 2562
รุ่นที่ 3 : วันที่ 27 พ.ค. 2562
รุ่นที่ 4 : วันที่ 28 พ.ค. 2562

สมัครเข้ าร่ วมโครงการได้ ท่ ี
http://qa.ku.ac.th หรือ

เวลา/สถานที่

เวลา 08.00 -17.00 น.
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3
อาคารบุญอินทรัมพรรย์
https://goo.gl/8SQooD คณะประมง

https://goo.gl/KKQzA3

https://goo.gl/JLWXBS
https://goo.gl/R6t3LL

เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
สานักงานประกันคุณภาพ โทร 02-9428299 หรือหมายเลขภายใน (64)4921-4 ต่อ 21-23 หรือ QR Code

กำหนดกำรโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำและทบทวนวิธีกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ตำมเกณฑ์ สกอ.
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ปีกำรศึกษำ 2562
วันที่ 23, 24, 27, 28 พฤษภำคม 2562 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อำคำรบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
เวลำ
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
ทดสอบก่อนการอบรม (Pre Test) 15 นาที

09.00 – 10.30 น.

 อธิบายตัวบ่งชีท้ ี่เพิ่มเติม
ประชุมกลุ่มสรุปประเด็นจากการวิเคราะห์ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1-6 เพื่อสัมภาษณ์
หลักสูตร (กลุ่มละ 1.30 ชั่วโมง)

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม

10.45 – 12.00 น.

สัมภาษณ์หลักสูตรที่เป็นกรณีศึกษาเพื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินฯ รายองค์ประกอบคุณภาพ
(กลุ่มละ 1.30 ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน
แต่ละกลุ่มสรุปผลการประเมินฯ ภาพรวมและรายองค์ประกอบ (วิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางเสริม
จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ ผลประเมินในภาพรวม และบทสรุปผูบ้ ริหาร
เพื่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร) (กลุ่มละ 1 ชั่วโมง)
นาเสนอผลการประเมินฯ ของแต่ละกลุ่ม และซักถาม (ตัวแทนกลุ่มนาเสนอ กลุ่มละ 10 นาที)
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นาเสนอผลการประเมินฯ ของแต่ละกลุ่ม และซักถาม (ตัวแทนกลุ่มนาเสนอ กลุ่มละ 10 นาที) (ต่อ)
วิทยากรให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.

14.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 15.40 น.
15.40 – 16.40 น.
16.40 – 17.00 น.

 ทดสอบหลังการอบรม (Post Test) 15 นาที
 ประเมินผลการจัดโครงการ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ สานักงานประกันคุณภาพ โทร 02-9428299
หรือหมายเลขภายใน (64)4921-4 ต่อ 21-23 หรือ ไลน์สอบถามข้อมูลที่ QR Code

https://goo.gl/89qGSA

