
บันทึกขอความ 
สวนงาน สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง โทร. ๐๒ ๙๔๒ ๘๒๙๙ ภายใน 64๔๙๒๓–๒๔ ตอ 21-23  

ที ่ อว 6501.0212/0167                                   วันท่ี           19  กุมภาพันธ 2564   

เร่ือง ขอเชิญเขารวม “โครงการพัฒนาคุณภาพดานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน”                                                
     (การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวธิีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563) 

เรียน คณบดี 

 ดวยสำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง กำหนดจัด “โครงการพัฒนาคุณภาพดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน” ในลักษณะการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อทบทวนความเขาใจวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม)                   
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่เปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตลอดจนเปนการสรางความ
เขาใจแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับผูประเมินที่ผานการอบรมมาแลว ใหสามารถปฏิบัติหนาที่เปน
คณะกรรมการประเมิน ฯ ประจำปการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ไดมาตรฐานและปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุมเปาหมาย รุนละ 32 คน/รุน ดังนี้ 

วันท่ี/รุน กลุมเปาหมาย เวลา/สถานท่ี 
สำหรับผูประเมินท่ีขึน้ทะเบียนแลว  

 
 
 
เวลา 08.30-17.00 น. 
ณ หองประชุม 303 ช้ัน 3  
อาคารบุญอินทรมัพรรย                
คณะประมง  

รุนท่ี 1 : วันท่ี 16 มี.ค. 2564 ผูประเมินท่ีไดรับการทาบทามจากหลักสตูร
ใหเปนกรรมการประเมินระดับหลกัสูตรและ
เปนผูไดรับการข้ึนทะเบียนเปนผูประเมิน 
ระดับหลักสตูรของสำนักงานปลัดกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกอ. เดมิ) หรือมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

รุนท่ี 2 : วันท่ี 17 มี.ค. 2564 
รุนท่ี 3 : วันท่ี 18 มี.ค. 2564 
รุนท่ี 4 : วันท่ี 19 มี.ค. 2564 
รุนท่ี 5 : วันท่ี 22 ม.ีค. 2564 
รุนท่ี 6 : วันท่ี 23 มี.ค. 2564 
รุนท่ี 7 : วันท่ี 24 มี.ค. 2564 
รุนท่ี 8 : วันท่ี 25 มี.ค. 2564 
รุนท่ี 9 : วันท่ี 26 มี.ค. 2564 
สำหรับผูประเมินใหม 
รุนท่ี 1 : วันท่ี 18 - 19 พ.ค. 2564  ผูบริหารระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา หรือ

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร รุนท่ี 2 : วันท่ี 20 - 21 พ.ค. 2564 
สำหรับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
รุนท่ี 1 : วันท่ี 8 เม.ย. 2564                  
(ผูประเมินท่ีข้ึนทะเบียนแลว) 
รุนท่ี 2 : วันท่ี 8-9 เม.ย. 2564 
(ผูประเมินใหม) 

ผูประเมิน/อาจารยท่ีสังกัดวิทยาเขต             
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

เวลา 08.30-17.00 น. 
ณ หองประชุมเฟองฟา ช้ัน 4  
อาคารบริหาร สำนักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง จึงขอความอนุเคราะหจากสวนงานทานประชาสัมพันธบุคลากร                
ที่เก่ียวของ เขารวมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยสมัครออนไลนไดที่ https://qdrm.ku.ac.th หรือ              
แผนประชาสัมพันธโครงการ ทั้งนี้การรับสมัครจะพิจารณาตามลำดับกอน-หลัง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา และโปรดประชาสัมพันธแจงผูที่เก่ียวของเขารวมอบรมดวย จะขอบคุณยิ่ง 

   

 
                   (รองศาสตราจารยชัชพล  ชงัช)ู 

 รองอธิการบดีฝายพฒันาคุณภาพ 



 
 

ลำดับ สวนงาน 
1 คณบดีคณะเกษตร 

2 คณบดีคณะประมง 

3 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
4 คณบดีคณะวนศาสตร  
5 คณบดีคณะศึกษาศาสตร  
6 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร  
7 คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
8 คณบดีคณะสังคมศาสตร  
9 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  

10 คณบดีคณะวิทยาศาสตร  
11 คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย  
12 คณบดีคณะมนุษยศาสตร  
13 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  
14 คณบดีคณะสิ่งแวดลอม 
15 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
16 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (โครงการสหวิทยาการ) 
17 คณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร 
18 คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน 

19 คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

20 คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

21 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กำแพงแสน  

22 คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

23 คณบดีคณะวิทยาศาสตร ศรีราชา  

24 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 

25 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 

26 คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาต ิ 

27 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
28 คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
29 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร   
30 คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  
31 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร   

32 ผูอำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

33 ผูอำนวยการวิทยาลยัการชลประทาน 
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โครงการพัฒนาคุณภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
หลักการและเหตผุล 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกำหนดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 
2563 ตามเกณฑของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) ในชวงมิถุนายน-
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาวาหลักสูตรไดดำเนินการเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของซึ่งการเตรียมความพรอมรับการประเมินฯ ในแตละป นั้น เพื่อเปนการ
ทบทวนความเขาใจแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สำหรับผู ประเมินที ่ขึ ้นทะเบียน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำนวน 350 คน ใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่เปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจำปการศึกษา 2563 ที่ไดมาตรฐาน และปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสทิธภิาพ 
มีความเขาใจแนวทางการประเมินฯ ที่ถูกตองตรงกัน รวมทั้งพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ ิ ่มเต ิม เพื ่อให เพ ียงพอกับการประเม ินค ุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักส ูตร                                  
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจำนวนหลักสูตรมากถึง 583 หลักสูตร  

สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดจัด “โครงการพัฒนาคุณภาพ                
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ในลักษณะการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมุงหวังใหเกิดการพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ที่ไดมาตรฐาน และปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อทบทวนความเขาใจวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สำหรับผูไดรับการทาบทาม
จากหลักสูตรใหเปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

2. เพื่อทบทวนความเขาใจวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สำหรับผูไดรับการข้ึนทะเบียน
เปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกอ. เดิม) หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

3. เพื่อพัฒนาผูบริหารระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา หรือเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหมีความพรอม                  
ในการปฏิบัติหนาทีเ่ปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
กลุมเปาหมาย  

1. ผูประเมินที่ไดรับการทาบทามจากหลักสูตรใหเปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
และผูประเมินที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสำนักงานปลัดกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำนวน 9 รุนๆ ละ 1 วัน 
จำนวน 32 คน/รุน รวม 288 คน 

2. ผูประเมิน/อาจารยที่สังกัดวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน 2 รุน รุน 1 จำนวน 20 คน/วัน และ
รุน 2 จำนวน 32 คน/2 วัน รวม 52 คน 

3. ผูบริหารระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา หรือเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหมีความพรอมในการปฏิบัติ
หนาที่ผูประเมิน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำนวน 2 รุนๆ ละ 2 วัน จำนวน 32 คน/รุน รวม 64 คน 

หมายเหตุ:  
- สำหรับกลุ มเปาหมายที ่ เปนผู ได ร ับการขึ ้นทะเบียนเปนผู ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตองเขารับการอบรมหลักสูตรทบทวน จึงจะไดรับการประกาศชื่อเปนผูประเมินของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 
2563 

- จำนวนผูเขารวมอบรมในแตละรุน ตองไมนอยกวารอยละ 75 (ประมาณ 24 คน) ของเปาหมายท่ีกำหนด หากนอยกวา
ท่ีกำหนด สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ขอยกเลิกรุนดังกลาว เพ่ือใหการดำเนินงานเกิดประโยชนสูงสุด 
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วิทยากร  

1. รศ.ดร.พนิต เข็มทอง ผูทรงคุณวุฒิ  
2. รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีตะ คณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร 
3. รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ ผูชวยอธิการบดฝีายพัฒนาคุณภาพ 
4. รศ.ดร.อภิชาต แจงบำรุง ผูชวยอธิการบดฝีายพัฒนาคุณภาพ 

 
ผูรับผิดชอบ  

งานมาตรฐานและประเมินคุณภาพ  สำนักงานพฒันาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

 
วัน เวลา สถานที่  

วัน/เดือน/ป กลุมเปาหมาย สถานที่ 

สำหรับผูประเมินที่ขึ้นทะเบียนแลว  

ผูประเมินทีไ่ดรับการทาบทามจากหลักสูตร

ใหเปนกรรมการประเมินระดับหลักสูตรและ

เปนผูไดรับการข้ึนทะเบียนเปนผูประเมิน 

ระดับหลักสูตรของสำนักงานปลดักระทรวง  

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยัและ

นวัตกรรม (สกอ. เดิม) หรือมหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร 

 

ณ หองประชุม 303 ชั้น 3  

อาคารบุญอินทรัมพรรย                

คณะประมง  

รุนที่ 1 : วันที่ 16 มี.ค. 2564 

รุนที่ 2 : วันที่ 17 มี.ค. 2564 

รุนที่ 3 : วันที่ 18 มี.ค. 2564 

รุนที่ 4 : วันที่ 19 มี.ค. 2564 

รุนที่ 5 : วันที่ 22 มี.ค. 2564 

รุนที่ 6 : วันที่ 23 มี.ค. 2564 

รุนที่ 7 : วันที่ 24 มี.ค. 2564 

รุนที่ 8 : วันที่ 25 มี.ค. 2564 

รุนที่ 9 : วันที่ 26 มี.ค. 2564 

สำหรับผูประเมินใหม  

ผูบริหารระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา 

หรือเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 

รุนที่ 1 : วันที่ 18 - 19 พ.ค. 2564  

รุนที่ 2 : วันที่ 20 - 21 พ.ค. 2564 

สำหรับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

 

 

ผูประเมิน/อาจารยทีส่ังกัดวิทยาเขต             

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

 

ณ หองประชุมเฟองฟา ชัน้ 4  

อาคารบริหาร สำนักงานวิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

รุนที่ 1 : วันที่ 8 เม.ย. 2564                  

(ผูประเมินท่ีข้ึนทะเบียนแลว) 

รุนที่ 2 : วันที่ 8-9 เม.ย. 2564 

(ผูประเมินใหม) 
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โปรแกรมการอบรม 

หลักสูตร 1 วัน  
วันแรก กิจกรรม 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 09.00 น. ชี้แจงและซักซอมความเขาใจการเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ

จรรยาบรรณผูประเมิน 

09.00 – 09.30 น. แนวทางการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ที่เนนผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcome)                       

และความสอดคลองกับมาตรฐานอุดมศึกษา  

09.30 – 10.15 น. ประชุมกลุมสรุปประเดน็จากการวิเคราะหผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1-6  

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.30 – 11.15 น. ประชุมกลุมเพื่อตัดสนิคะแนนประเมิน และสงผลคะแนน 

11.15 – 12.00 น. อธิบายและแสดงตัวอยางขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

12.00 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 13.45 น. ประชุมกลุมเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริม จุดควรพัฒนา และขอเสนอแนะของแตละ

องคประกอบ ผลประเมินในภาพรวม และบทสรุปผูบริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

13.45 – 14.30 น. นำเสนอขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา องคประกอบที่ 2-6 และบทสรุปผูบริหาร 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45 – 16.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณการประเมิน 

16.00 – 16.30 น. ขอคิดเห็นจากวิทยากรและซักถาม เพิ่มเติม  และประเมินผลการจัดโครงการ 

เงื่อนไขการผานการอบรม : ทีมวิทยากรเปนผูประเมินผูเขารวมเปนรายบุคคล หากไมผานการประเมินจะไมไดรับการขึ้นทะเบียน            
เปนผูประเมินในปการศึกษา 2563 ตามเง่ือนไขท่ีไดแจงไว 

 
หลักสูตร 2 วัน  

วันแรก กิจกรรม 
08.00 – 08.30 น. • ลงทะเบียน 
08.30 – 08.45 น. • ทดสอบกอนการอบรม (Pre Test) 15 นาท ี
08.45 – 10.30 น. • การบรรยาย “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสตูร” ตามเกณฑของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) 
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.30 – 11.15 น. ฝกการตั้งคำถามเพื่อการสัมภาษณหลักสูตรที่เปนกรณีศึกษา  
11.15 – 12.00 น. • กรณีศึกษาการประเมินในองคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน  

• แบงกลุมฝกปฏิบัติตามใบงาน 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น. • กรณีศึกษาการประเมินในองคประกอบที่ 2 บัณฑิต และองคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

• แบงกลุมฝกปฏิบัติตามใบงาน 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 – 16.30 น. • กรณีศึกษาการประเมินในองคประกอบที่ 4 อาจารย 

• แบงกลุมฝกปฏิบัติตามใบงาน 
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วันที่สอง กิจกรรม 
08.00 – 08.30 น. • ลงทะเบียน 
08.30 – 10.30 น. 

 
• กรณีศึกษาการประเมินในองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูประเมิน 
• แบงกลุมฝกปฏิบัติตามใบงาน 
• กรณีศึกษาการประเมินในองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
• แบงกลุมฝกปฏิบัติตามใบงาน 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น. • การบรรยาย “แนวทางการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ที่เนนผลลัพธการเรียนรู (Learning 

Outcome) และความสอดคลองกับมาตรฐานอุดมศึกษา” 
• บรรยายการเขียนขอเสนอแนะ และการรายงานผลดวยวาจา 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น. • ประชุมกลุมเพื่อวิเคราะหจุดแข็งและแนวทางเสริม จุดควรพฒันาและขอเสนอแนะของแตละ

องคประกอบ ผลประเมินในภาพรวม และบทสรุปผูบริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
• นำเสนอผลการวิเคราะหฯ รายกลุม 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 – 15.15 น. • แนวคิดการประเมินแบบพชิญพจิารณ และจรรยาบรรณผูประเมิน 

• ระบบ CHE QA Online  
15.15 – 16.00 น. • อภิปราย คำถาม-คำตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
16.00 – 16.30 น. • ทดสอบหลังการอบรม (Post Test) 15 นาท ี

• ประเมินผลการจัดโครงการ 
• วิทยากรเฉลยแบบทดสอบ (Pre & Post Test) 

เง่ือนไขการผานการอบรม :  
1. ศึกษารายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรที่เปนกรณีศึกษาในการอบรมลวงหนา และสงการบานภายในเวลา                     

ท่ีกำหนด หากไมจัดสงการบานภายในเวลาท่ีกำหนด ถือวาสละสิทธ์ิในการเขารวมอบรมของแตละรุน 
2. เขารวมอบรมครบเต็มเวลาของหลักสูตร และมีคะแนนผลการทดสอบหลังการอบรม (Post Test) ไมต่ำกวารอยละ 70 
3. แสดงความคิดเห็น และรวมอภิปรายในการทำกิจกรรมกลุม ซึ่งจะพิจารณาจากผลประเมินของเพ่ือนประเมินเพ่ือน และ                       

ผลประเมินของวิทยากรประเมินผูเขาอบรม 
สำหรับผูประเมินท่ีเขารวมอบรมใหม เมื่อผานเกณฑน้ีแลวทานจะตองเขารวมสงัเกตการณในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                  

ระดับหลักสูตร อยางนอย 1 หลักสูตร จึงจะไดรับการข้ึนทะเบียนเปนผูประเมิน ระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป 

 
ตัวบงชี้ความสำเร็จ   

ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจตามขอกำหนดของหลักสูตรอบรมเพิ่มข้ึนภายหลังจากที่เขาอบรม ไมนอยกวารอยละ 70 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่ไดมาตรฐานและปฏิบัติหนาที่        
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 






	เรียน คณบดี

