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Curriculum Management for Academics Excellence : CMAE 

 
หลักการและเหตุผล 

ในปัจจบุนั การบริหารหลกัสตูรสูค่วามเป็นเลิศ ถือว่าเป็นภารกิจหลกัท่ีส าคญัของผู้บริหารวิชาการของ
คณะและมหาวิทยาลยัในการพฒันาอดุมศกึษาไทย โดยการบริหารหลกัสตูรจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของ พระราชบญัญัตมิหาวิทยาลยั และเป็นไปตามกรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว มาตรฐานระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิเพ่ือตอบสนองนโยบาย มุง่สูว่ิสยัทศัน์ ยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล และ
การเปล่ียนแปลงกฏกตกิา โดยเฉพาะการท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกณฑ์มาตรฐานและการประกนัคณุภาพใหม่ 

องค์ประกอบของการบริหารหลกัสตูร จะต้องมีทัง้เร่ืองของ การจดัการ การด าเนินการ การควบคมุ สง่เสริม 
และสนบัสนนุให้พนัธกิจตา่งๆ ในคณะของมหาวิทยาลยัสามารถตอบสนองสูน่โยบายหรือ บรรลตุาม
วตัถปุระสงค์หรือจดุมุง่หมายของหลกัสตูรโดยใช้ทรัพยากรการบริหารท่ีมีอยู่นัน้ให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ 

ในขณะเดียวกนั การบริหารหลกัสตูรให้บรรลผุลส าเร็จจงึต้องค านงึถึงจดุมุง่หมายของหลกัสตูร ในแตล่ะ
ระดบัเป็นเปา้หมายท่ีส าคญั การด าเนินการหรือการจดักิจกรรมทกุอยา่งต้องน าเข้าสูเ่ปา้หมายนัน้ จะเห็น
ได้วา่ การบริหารหลกัสตูรจะเก่ียวพนักบับคุคลากรทกุระดบัภายในมหาวิทยาลยั รวมทัง้ ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ภายนอกมหาวิทยาลยั 

ดงันัน้ โดยผู้บริหารวิชาการของมหาวิทยาลยั จะต้องตระหนกัอยา่งมากในหลายๆ ด้าน ไมว่า่จะเป็น การ
พฒันาบคุลากร ให้มีศกัยภาพ และมีคณุสมบตัขิัน้สงูของพนกังานและคณาจารย์ การจดัการพฒันา
หลกัสตูรทกุระดบัเพ่ือความเป็นเลิศในระดบัสากล หลกัสตูรทัง้ระดบัปริญญาตรี และบณัฑิตศกึษา ท่ี
จะต้องพฒันาและปรับปรุงการจดัการศกึษาและวิจยัให้สอดคล้องกบักฏกตกิาใหมแ่ละมาตรฐานระดบั
สากล นอกจากนี ้จะต้องสร้างหลกัสตูรใหมท่ี่มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลงไป
อยา่งรวดเร็ว 

สถาบนัธรรมาภิบาลมหาวิทยาลยั ภายใต้สถาบนัคลงัสมองของชาต ิมลูนิธิสง่เสริมทบวงมหาวิทยาลยั ได้
เล็งเห็นความส าคญัของการบริหารหลกัสตูรสูค่วามเป็นเลิศ มาเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนการพฒันา และ
การปฏิรูปอดุมศกึษา เพ่ือด าเนินพนัธกิจตามกรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาวฯ ในการผลิตหลกัสตูรการ
บริหารจดัการสถาบนัอดุมศกึษา เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบับทบาทและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการวิชาการ ในการบริหารหลกัสตูรเพ่ือให้เกิดคณุภาพ ตอบสนองตอ่พนัธกิจของทัง้คณะและ



มหาวิทยาลยั ตลอดจนหลกัสตูรท่ีทนัสมยัสอดคล้องกบัประเดน็ท้าทายอดุมศกึษาในปัจจบุนัและอนาคต 
และ เพื่อให้เกิดการพฒันาศกัยภาพและความสามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างตอ่เน่ืองของ
บคุลากร และเพ่ือมุง่สู่คณุภาพอดุมศกึษา จงึได้จดัหลกัสตูร “การบริหารหลกัสตูรสู่ความเป็นเลิศ 
(Curriculum Management for Academics Excellence : CMAE)” ขึน้ 

โดยมีวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบับทบาทและหน้าท่ีของผู้บริหารวิชาการ ในการบริหาร
หลกัสตูร ตามศกัยภาพของสถาบนัอดุมศกึษาสูค่วามเป็นเลิศ โดยสอดคล้องกบันโยบายปรัชญา
อดุมศกึษา และกรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาวฯ ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก
สถาบนัอดุมศกึษา 

2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัคิดและแนวทางปฏิบตัเิกณฑ์มาตรฐานอดุมศกึษาพ.ศ. 
2558 ในบริบทของอดุมศกึษาท่ีมีมาตรฐานระดบัชาตแิละสากล ตลอดจนประเดน็ท้าทายอดุมศกึษาใน
ปัจจบุนัและอนาคต 

3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูรแนวใหม ่ในการด าเนินงาน
บริหารหลกัสตูรตามระบบคณุภาพและกลไกท่ีสถาบนันัน้ๆ ก าหนดขึน้ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบตวับง่ชีใ้น
องค์ประกอบคณุภาพตา่งๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

4. เพ่ือให้มีแนวทางในบรูณาการการบริหารหลกัสตูรสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้บริบทของเกณฑ์มาตรฐานใหม ่
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิ และเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ ภายใต้หลกัธรรมาภิ
บาลและการบริหารจดัการอดุมศกึษาท่ีดี 

5. เพ่ือเสริมสร้างสมัพนัธภาพและเครือขา่ยความร่วมมือในระหวา่งผู้บริหารวิชาการ ของสถาบนัอดุมศกึษา
ตา่งๆ อนัน าไปสู่ความร่วมมือในการด าเนินงานทัง้ภายในและระหว่างหนว่ยงานท่ีมัน่คงและยัง่ยืน 

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร 

ผู้บริหารวิชาการของมหาวิทยาลยัและคณะ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการประจ าคณะ กรรมการ
ในคณะกรรมการอ านวยการคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ หรือกรรมการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบักิจการ
หลกัสตูร ตลอดจนคณาจารย์ท่ีมีความสนใจ 

 



เนือ้หาหลักสูตร 

การพฒันาหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัปรัชญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ความพร้อมของมหาวิทยาลยั 
ความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ระบบและกลไกบริหารหลกัสตูร และการปรับปรุงหลกัสตูรให้
ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ระบบและกลไกการเปิดหลกัสตูรใหม ่และปรับปรุง
หลกัสตูรตามแนวทางปฏิบตัิท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการการอดุมศกึษา เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร
ระดบัอดุมศกึษา กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิและการรับรองหลกัสตูรจากสภาหรือ
องค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องคณะกรรมการรับผิดชอบในการเปิด ปิด และพฒันาหลกัสตูร โดยสาระส าคญั
ดงันี ้

– หลกัคิดและแนวทางปฏิบตัเิกณฑ์มาตรฐานอดุมศกึษา2558 

– การประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูรยคุใหม่ IQA, CUPTQA, AUNQA 

– การบรูณาการบริหารหลกัสตูรสูค่วามเป็นเลิศ ตามแนวทางเกณฑ์ TQF และ EdPEx 

– การอบรมเชิงปฏิบตักิาร (Workshop) โดยใช้กรณีศกึษา (case study) การบริหารหลกัสตูรสู่ความเป็น
เลิศ 

ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ 

การอบรมในหลกัสตูรนี ้ใช้เวลาทัง้สิน้ 2 วนั รวมการอบรมเชิงปฏิบตักิาร 

ค่าลงทะเบียน 

คา่ลงทะเบียน+ท่ีพกัห้องเด่ียว ราคา 19,800 บาท/ทา่น 

ประโยชน์ที่ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบับทบาทและหน้าท่ีของผู้บริหารวิชาการ ในการบริหารหลกัสตูร ตาม
ศกัยภาพของสถาบนัอดุมศกึษาสูค่วามเป็นเลิศ โดยสอดคล้องกบันโยบายปรัชญาอดุมศกึษา และกรอบ
แผนอดุมศกึษาระยะยาวฯ ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกสถาบนัอดุมศกึษา 

2. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัคิดและแนวทางปฏิบตัเิกณฑ์มาตรฐานอดุมศกึษาพ.ศ. 2558 ใน
บริบทของอดุมศกึษาท่ีมีมาตรฐานระดบัชาติและสากล ตลอดจนประเดน็ท้าทายอดุมศกึษาในปัจจบุนัและ
อนาคต 



3. มีความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูรแนวใหม ่ในการด าเนินงานบริหารหลกัสตูร
ตามระบบคณุภาพและกลไกท่ีสถาบนันัน้ๆ ก าหนดขึน้ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบตวับง่ชีใ้นองค์ประกอบ
คณุภาพตา่งๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

4. มีแนวทางในบรูณาการการบริหารหลกัสตูรสูค่วามเป็นเลิศ ภายใต้บริบทของเกณฑ์มาตรฐานใหม ่กรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิ และเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลและ
การบริหารจดัการอดุมศกึษาท่ีดี 

5. มีโอกาสในการสร้างความสมัพนัธ์และเครือขา่ยความร่วมมือในระหว่างผู้บริหารวิชาการ ของ
สถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆ อนัน าไปสูค่วามร่วมมือในการด าเนินงานทัง้ภายในและระหวา่งหนว่ยงานท่ีมัน่คง
และยัง่ยืน อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาอดุมศกึษาไทยตอ่ไปในอนาคต 

……………………………………………. 
“ Excellence is an art won by training and habituation. We do not act rightly because we have 
virtue or excellence, but we rather have those because we have acted rightly. We are what we 
repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit. ” 
Aristotle 

 


