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หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ
Curriculum Management for Academics Excellence : CMAE
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ถือว่าเป็นภารกิจหลักที่สําคัญของผู้บริหารวิชาการของคณะ
และมหาวิ ท ยาลั ย ในการพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษาไทย โดยการบริ ห ารหลั ก สู ต รจะต้ อ งเป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เพื่อ
ตอบสนองนโยบาย มุ่งสู่วิสัยทัศน์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล และการเปลี่ยนแปลงกฎกติกา
โดยเฉพาะการที่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานและการประกันคุณภาพใหม่
องค์ประกอบของการบริหารหลักสูตร จะต้องมีทั้งเรื่องของ การจัดการ การดําเนินการ การควบคุม ส่งเสริม
และสนับสนุนให้พันธกิจต่าง ๆ ในคณะของมหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองสู่นโยบายหรือ บรรลุตามวัตถุประสงค์
หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโดยใช้ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในขณะเดียวกัน การบริหารหลักสูตรให้บรรลุผลสําเร็จจึงต้องคํานึงถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ในแต่ละระดับ
เป็นเป้าหมายที่สําคัญ การดําเนินการหรือการจัดกิจกรรมทุกอย่างต้องนําเข้าสู่เป้าหมายนั้น จะเห็นได้ว่า การบริหาร
หลักสูตรจะเกี่ยวพันกับบุคคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย
ดั งนั้ น โดยผู้ บ ริห ารวิช าการของมหาวิทยาลั ย จะต้ อ งตระหนั ก อย่ างมากในหลายๆ ด้ าน ไม่ ว่าจะเป็ น
การพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพ และมีคุณสมบัติขั้นสูงของพนักงานและคณาจารย์ การจัดการพัฒนาหลักสูตรทุก
ระดับเพื่อความเป็นเลิศในระดับสากล หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการศึกษาและวิจัยให้สอดคล้องกับกฎกติกาใหม่และมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ จะต้องสร้างหลักสูตร
ใหม่ที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสําคัญของการบริหารหลักสูตร
สู่ความเป็นเลิศ มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่อดําเนินพันธกิจตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาวฯ ในการผลิตหลักสูตรการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการ ในการบริหารหลักสูตรเพื่อให้เกิดคุณภาพ ตอบสนองต่อพันธกิจ
ของทั้งคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันและ
อนาคต และ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของบุคลากร
และเพื่ อ มุ่ ง สู่ คุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษา จึ ง ได้ จั ด หลั ก สู ต ร “การบริ ห ารหลั ก สู ต รสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ (Curriculum
Management for Academics Excellence : CMAE)” ขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารวิชาการ ในการบริหารหลักสูตร
ตามศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยสอดคล้องกับนโยบายปรัชญาอุดมศึกษา และกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคิดและแนวทางปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาพ.ศ. 2558 ใน
บริบทของอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานระดับชาติและสากล ตลอดจนประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันและ
อนาคต
3. เพื่ อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณ ภาพระดับหลักสูตรแนวใหม่ ในการดําเนินงาน
บริหารหลักสูตรตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบคุณภาพต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
4. เพื่อให้มีแนวทางในบูรณาการการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้บริบทของเกณฑ์มาตรฐานใหม่
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ดี
5. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างผู้บริหารวิชาการ ของสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ อันนําไปสู่ความร่วมมือในการดําเนินงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานที่มั่นคงและยั่งยืน
ผู้เข้าร่วมหลักสูตร
ผู้บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการประจําคณะ กรรมการใน
คณะกรรมการอํานวยการคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ หรือกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการหลักสูตร ตลอดจน
คณาจารย์ที่มีความสนใจ
เนื้อหาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทั ศน์ พั นธกิจ ความพร้อมของมหาวิทยาลัย ความ
ต้ องการทางด้ านวิชาการและวิชาชี พ ระบบและกลไกบริ ห ารหลั กสู ตร และการปรับปรุ งหลั กสู ตรให้ ทั นต่ อการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กํ าหนดโดยคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการรับผิดชอบใน
การเปิด ปิด และพัฒนาหลักสูตร โดยสาระสําคัญดังนี้

 หลักคิดและแนวทางปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา2558
 การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรยุคใหม่ IQA, CUPTQA, AUNQA
 การบูรณาการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางเกณฑ์ TQF และ EdPEx
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยใช้กรณีศกึ ษา (case study) การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ
ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่
การอบรมในหลักสูตรนี้ ใช้เวลาทั้งสิน้ 2 วัน รวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
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วิทยากร

ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

 กรรมการ คณะอนุกรรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

 กรรมการ คณะอนุกรรรมการด้านติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 อดีตคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

 กรรมการ คณะอนุกรรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประโยชน์ทผี่ ู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารวิชาการ ในการบริหารหลักสูตร ตามศักยภาพ
ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ โดยสอดคล้ อ งกั บ นโยบายปรัช ญาอุ ด มศึ ก ษา และกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาวฯ ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคิดและแนวทางปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาพ.ศ. 2558 ในบริบท
ของอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานระดับชาติและสากล ตลอดจนประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต
3. มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรแนวใหม่ ในการดําเนินงานบริหารหลักสูตร
ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ
คุณภาพต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
4. มีแนวทางในบูรณาการการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้บริบทของเกณฑ์มาตรฐานใหม่ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ดี
5. มี โ อกาสในการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารวิ ช าการ ของ
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อันนําไปสู่ความร่วมมือในการดําเนินงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานที่มั่นคง
และยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทยต่อไปในอนาคต
ค่าลงทะเบียน 18,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมที่พัก)
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