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เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตาม 

แนวทางของ Outcome Based Education (OBE) รุ่น ๒ ผ่านระบบออนไลน์ 

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

ตามหนังสือที่ อว ๖๘๐๐๑/ว ๕๗๙๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome Based 
Education (OBE) รุ่น ๒ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์
ประจำหลักสูตรทุกระดับการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตาม Outcome Based Education (OBE) ที่แต่ละหลักสูตรกำหนดไว้ โดยกำหนดจัดอบรมประเภท
บุคคลทั่วไป อบรมระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ นั้น 

ในการนี ้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอความอนุเคราะห์คณะ/วิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ) 
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ) 
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พิมพ์....กมลนัทธ์........... 

ตรวจ............................. 

ทาน.............................. 



คณะ/วิทยาลัย 
เรียน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
เรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร ์ 
เรียน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เรียน คณบดีคณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
เรียน คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์
เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เรียน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
 




