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หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ  
Curriculum Management for Academics Excellence : CMAE 

 

หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบัน การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ถือว่าเป็นภารกิจหลักท่ีส าคัญของผู้บริหารวิชาการของคณะ
และมหาวิทยาลัยในการพัฒนาอุดมศึกษาไทย โดยการบริหารหลักสูตรจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เพื่อ
ตอบสนองนโยบาย มุ่งสู่วิสัยทัศน์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล และการเปล่ียนแปลงกฏกติกา 
โดยเฉพาะการท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกณฑ์มาตรฐานและการประกันคุณภาพใหม่ 

องค์ประกอบของการบริหารหลักสูตร จะต้องมีท้ังเรื่องของ การจัดการ การด าเนินการ การควบคุม ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้พันธกิจต่างๆ ในคณะของมหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองสู่นโยบายหรือ บรรลุตามวัตถุประสงค์
หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโดยใช้ทรัพยากรการบริหารท่ีมีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ในขณะเดียวกัน การบริหารหลักสูตรให้บรรลุผลส าเร็จจึงต้องค านึงถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ในแต่ละระดับ
เป็นเป้าหมายท่ีส าคัญ การด าเนินการหรือการจัดกิจกรรมทุกอย่างต้องน าเข้าสู่เป้าหมายนั้น จะเห็นได้ว่า การบริหาร
หลักสูตรจะเกี่ยวพันกับบุคคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย  

ดังนั้น โดยผู้บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย จะต้องตระหนักอย่างมากในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การ
พัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพ และมีคุณสมบัติขั้นสูงของพนักงานและคณาจารย์ การจัดการพัฒนาหลักสูตรทุก
ระดับเพื่อความเป็นเลิศในระดับสากล หลักสูตรท้ังระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ท่ีจะต้องพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการศึกษาและวิจัยให้สอดคล้องกับกฏกติกาใหม่และมาตรฐานระดับสากล   นอกจากนี้ จะต้องสร้างหลักสูตร
ใหม่ที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

 สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้
เล็งเห็นความส าคัญของการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ มาเป็นพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนา และการปฏิรูป
อุดมศึกษา เพื่อด าเนินพันธกิจตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ในการผลิตหลักสูตรการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการ ในการ
บริหารหลักสูตรเพื่อให้เกิดคุณภาพ ตอบสนองต่อพันธกิจของท้ังคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักสูตรท่ีทันสมัย
สอดคล้องกับประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต และ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของบุคลากร และเพื่อมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา จึงได้จัด
หลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ (Curriculum Management for Academics Excellence : 
CMAE)” ขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าท่ีของผู้บริหารวิชาการ ในการบริหารหลักสูตร 
ตามศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยสอดคล้องกับนโยบายปรัชญาอุดมศึกษา และกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ  ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมท้ังภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคิดและแนวทางปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาพ.ศ. 2558 ใน
บริบทของอุดมศึกษาท่ีมีมาตรฐานระดับชาติและสากล ตลอดจนประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันและ
อนาคต 

3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรแนวใหม่ ในการด าเนินงาน
บริหารหลักสูตรตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้นๆ ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวบ่งช้ีใน
องค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  

4. เพื่อให้มีแนวทางในบูรณาการการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้บริบทของเกณฑ์มาตรฐานใหม่ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ   ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการอุดมศึกษาท่ีดี 

5. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างผู้บริหารวิชาการ ของสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ อันน าไปสู่ความร่วมมือในการด าเนินงานท้ังภายในและระหว่างหน่วยงานท่ีมั่นคงและยั่งยืน 

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร   

ผู้บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการประจ าคณะ  กรรมการใน
คณะกรรมการอ านวยการคณะ  คณะกรรมการบริหารคณะ  หรือกรรมการอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการหลักสูตร  ตลอดจน
คณาจารย์ท่ีมีความสนใจ 

เนื้อหาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความพร้อมของมหาวิทยาลัย ความ
ต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ระบบและกลไกบริหารหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ี
ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องคณะกรรมการรับผิดชอบใน
การเปิด ปิด และพัฒนาหลักสูตร  โดยสาระส าคัญดังนี้ 

 หลักคิดและแนวทางปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา2558  
 การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรยุคใหม่ IQA, CUPTQA, AUNQA 
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 การบูรณาการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางเกณฑ์ TQF และ EdPEx 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยใช้กรณีศึกษา (case study) การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ 
 

ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่  

การอบรมในหลักสูตรนี้ ใช้เวลาท้ังส้ิน 2 วัน รวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

วิทยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าลงทะเบียน  ค่าลงทะเบียน+ท่ีพักห้องเด่ียว ราคา 19,800 บาท/ท่าน 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าท่ีของผู้บริหารวิชาการ ในการบริหารหลักสูตร ตามศักยภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  โดยสอดคล้องกับนโยบายปรัชญาอุดมศึกษา และกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาวฯ  ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมท้ังภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา 

2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคิดและแนวทางปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาพ.ศ. 2558 ในบริบท
ของอุดมศึกษาท่ีมีมาตรฐานระดับชาติและสากล ตลอดจนประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต 

3. มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรแนวใหม่ ในการด าเนินงานบริหารหลักสูตร
ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้นๆ ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบ
คุณภาพต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

ศ.นพ.สุรศักด์ิ ฐานีพานิชสกุล 
 กรรมการ คณะอนุกรรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา     

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

 ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.บวร ปภัสราทร 
 กรรมการ คณะอนุกรรรมการด้านติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

 อดีตคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ            
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล 
 กรรมการ คณะอนุกรรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา      

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

 รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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4. มีแนวทางในบูรณาการการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้บริบทของเกณฑ์มาตรฐานใหม่ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ   ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการอุดมศึกษาท่ีดี 

5. มีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างผู้บริหาร วิชาการ ของ
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อันน าไปสู่ความร่วมมือในการด าเนินงานท้ังภายในและระหว่างหน่วยงานท่ีมั่นคง
และยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทยต่อไปในอนาคต 

...................................................................................... 

“ 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 

 


