โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 18.00 น.
ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


1.หลักการและเหตุผล
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่ งพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคาแนะน าของคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2558 เมื่ อ วัน ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และได้ อ อกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558” และ “เกณฑ์มาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558” โดยเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558
ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงมีความจาเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว สาหรับ
การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์
ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่
แตกต่างตามจุดเน้นของสาขาวิชาการและวิชาชีพ ต่างๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้ าของศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ ให้ ค วามส าคั ญ และได้ จั ด ประชุ ม สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง
“การบริห ารหลั กสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558” และเทคนิคการบริห าร
หลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก และเพื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรที่เปิดใหม่ และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ ให้แก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 และเพื่อให้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์
และให้ เหมาะสมกั บ พลวัต ของโลกที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ว อี ก ทั้ ง เพื่ อ ยกระดั บ ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขัน จึงได้ให้แต่ละหน่วยงานเสนอหน่วยงานที่จะบริหารและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรต้นแบบ
ของสถาบัน โดยมีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอตัวให้มีการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรทุกหลักสูตรในคณะให้อาจารย์ประจาหลักสูตรปฏิบัติการเขีย นและวิพากษ์ มคอ.7
ให้สะท้อนการบริหารหลักสูตรที่แท้จริง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ จึงจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้นแบบ
สู่ความเป็นเลิศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างกระบวนการในการบริหารหลักสูตร และรายงานผล
การดาเนินการที่สะท้อนการดาเนินการที่แท้จริงใน มคอ.7 เพื่อเป็นมาตรฐานมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการประกัน
คุณภาพ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ เรื่ อ ง “เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558”
2.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคการบริหารหลักสูตรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
2.3 เพื่อยกระดับและส่งเสริมคุณภาพการบริหารหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อันจะนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3. เป้าหมายการประชุมสัมมนา
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 วิทยากร จานวน 1 คน
3.1.2 ผู้ บ ริ ห ารประกอบด้ ว ย อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี คณบดี รองคณบดี เข้ า ร่ ว ม
ประชุมสัมมนา อาจารย์ประจาหลักสูตร เข้าร่วมประชุมสัมมนา จานวน 50 คน
3.1.3 นักวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา/เจ้าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะทางานการประกัน
คุณภาพการภายใน จานวน 14 คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหาร/อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้มีทักษะและเทคนิคการบริหารหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ
3.2.2 หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการพัฒนา
และสามารถยกระดับเป็นหลักสูตรต้นแบบได้อย่างมีคุณภาพ
3.2.3 ยกระดับและส่งเสริมคุณภาพการบริหารหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งให้มากยิ่งขึ้น อันจะ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

4. ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
วิทยากร/คณบดี/รองคณบดี/อาจารย์/นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา จานวน 65 คน
5. กาหนดระยะเวลา/สถานที่ประชุมสัมมนา
ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6. งบประมาณดาเนินการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน รหัส 105101920155)
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1) ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน 2) นายมงคล แพทองคา และ ดร.เตือนใจ บรรเจิดกิจ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นาความรู้และเทคนิคการบริหารหลักสูตรไปพัฒนาหลักสูตร
ให้มีความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
8.2 เพื่อยกระดับและส่งเสริมคุณภาพการบริหารหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งให้มากยิ่งขึ้น อันจะนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
8.3 หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
(Thai Qualification Register: TQR) และมีการเผยแพร่เพื่อขอรับรองมาตรฐาน

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้นแบบ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการประกันคุณภาพ
ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 18.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
 พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 - 10.00 น.
การนาเสนองานกลุ่ม
 วิทยากรวิพากษ์
 ให้ข้อเสนอแนะและให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ
 ซักถาม ข้อสงสัย
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

เวลา 09.00 - 10.00 น.
การบรรยาย
เรื่อง “การประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร”
 ทิศทางการประกันคุณภาพ
ตามประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่
เวลา 10.00 - 12.00 น.
การนาเสนองานกลุ่ม
 วิทยากรวิพากษ์
 ให้ข้อเสนอแนะและให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ
 ซักถาม ข้อสงสัย
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

เวลา 10.00 - 12.00 น.
แบ่งกลุ่ม Workshop
 ทบทวนและนาเสนอ
การดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ 3.1, 3.2, 4.1

เวลา 13.00 - 18.00 น.
แบ่งกลุ่ม Workshop
 ทบทวนและนาเสนอ
การดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ 5.1,5.2,5.3, 6.1

เวลา 13.00 - 15.00 น.
เวลา 15.00 - 17.00 น.
การนาเสนองานกลุ่ม
การนาเสนองานกลุ่ม
 วิทยากรวิพากษ์
 วิทยากรวิพากษ์
 ให้ข้อเสนอแนะและให้ข้อมูล
 ให้ข้อเสนอแนะและให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
สะท้อนกลับ
 ซักถาม ข้อสงสัย
 ซักถาม ข้อสงสัย
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

หมายเหตุ : - วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร และคณะ
- ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น. และพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น.

