
 
 

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ 

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.30 - 18.00 น. 

ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

 
 

1.หลักการและเหตุผล 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ              

การอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และได้ออกประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558” และ “เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” โดยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558           

ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ส าหรับ

การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์

ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่

แตกต่างตามจุดเน้นของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่างๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้ าของศาสตร์และเทคโนโลยี 

รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ให้ความส าคัญและได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง                 

“การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558” และเทคนิคการบริหาร

หลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก และเพ่ือหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรที่เปิดใหม่ และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ ให้แก่อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 และเพ่ือให้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ 

และให้เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  อีกทั้ง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ                  

ในการแข่งขัน จึงได้ให้แต่ละหน่วยงานเสนอหน่วยงานที่จะบริหารและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรต้นแบบ

ของสถาบัน โดยมีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอตัวให้มีการประชุมสัมมนา           

เชิงปฏิบัติการหลักสูตรทุกหลักสูตรในคณะให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรปฏิบัติการเขียนและวิพากษ์ มคอ.7                

ให้สะท้อนการบริหารหลักสูตรที่แท้จริง เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต    



  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้นแบบ    

สู่ความเป็นเลิศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างกระบวนการในการบริหารหลักสูตร และรายงานผล

การด าเนินการที่สะท้อนการด าเนินการที่แท้จริงใน มคอ.7 เพ่ือเป็นมาตรฐานมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการประกัน

คุณภาพ ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558”  

2.2 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคการบริหารหลักสูตรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ   

  2.3 เพ่ือยกระดับและส่งเสริมคุณภาพการบริหารหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่

การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
   

3. เป้าหมายการประชุมสัมมนา 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 วิทยากร จ านวน  1  คน  

3.1.2 ผู้บริหารประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี  คณบดี รองคณบดี เข้าร่วม

ประชุมสัมมนา อาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าร่วมประชุมสัมมนา จ านวน 50  คน 

3.1.3 นักวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะท างานการประกัน

คุณภาพการภายใน จ านวน  14  คน 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผู้บริหาร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้มีทักษะและเทคนิคการบริหารหลักสูตร เพ่ือมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ   

3.2.2 หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการพัฒนา

และสามารถยกระดับเป็นหลักสูตรต้นแบบได้อย่างมีคุณภาพ   

3.2.3 ยกระดับและส่งเสริมคุณภาพการบริหารหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งให้มากยิ่งข้ึน อันจะ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
  



  

4. ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา   

วิทยากร/คณบดี/รองคณบดี/อาจารย์/นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษา จ านวน  65  คน 
 

5. ก าหนดระยะเวลา/สถานที่ประชุมสัมมนา 

   ระหว่างวันที่  24 - 25 พฤษภาคม  2561  ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

6. งบประมาณด าเนินการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน รหัส 105101920155)    
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1) ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน 2) นายมงคล แพทองค า และ ดร.เตือนใจ บรรเจิดกิจ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น าความรู้และเทคนิคการบริหารหลักสูตรไปพัฒนาหลักสูตร 

ให้มีความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง  

8.2 เพ่ือยกระดับและส่งเสริมคุณภาพการบริหารหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งให้มากยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่

การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

8.3 หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                 

(Thai Qualification Register: TQR) และมีการเผยแพร่เพ่ือขอรับรองมาตรฐาน 

 

 

 

 



  
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้นแบบ 

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการประกันคุณภาพ   

ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 เวลา  08.30 - 18.00  น. 

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 

วันพฤหัสบดีที ่ 24  พฤษภาคม  2561 
เวลา  08.30 - 09.00  น. เวลา  09.00 - 10.00  น. เวลา  10.00 - 12.00  น. เวลา  13.00 - 18.00  น. 

ลงทะเบียน 

 พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา 
    โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ 
  

การบรรยาย  
  เรื่อง  “การประกันคุณภาพ 
 ระดับหลักสูตร” 

 ทิศทางการประกันคุณภาพ 
ตามประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่ 

แบ่งกลุ่ม Workshop 

 ทบทวนและน าเสนอ 
การด าเนินงานตาม 
ตัวบ่งชี้ 3.1, 3.2, 4.1  

แบ่งกลุ่ม Workshop 

 ทบทวนและน าเสนอ 
การด าเนินงานตาม 
ตัวบ่งชี้ 5.1,5.2,5.3, 6.1   

วันศุกร์ที ่ 25  พฤษภาคม 2561 
เวลา  09.00 - 10.00  น. เวลา  10.00 - 12.00  น. เวลา  13.00 - 15.00  น. เวลา  15.00 - 17.00  น. 

การน าเสนองานกลุ่ม 

 วิทยากรวิพากษ์ 

 ให้ข้อเสนอแนะและให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ 

 ซักถาม ข้อสงสัย   

การน าเสนองานกลุ่ม 

 วิทยากรวิพากษ์ 

 ให้ข้อเสนอแนะและให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ 

 ซักถาม ข้อสงสัย    

การน าเสนองานกลุ่ม 

 วิทยากรวิพากษ์ 

 ให้ข้อเสนอแนะและให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ 

 ซักถาม ข้อสงสัย    

การน าเสนองานกลุ่ม 

 วิทยากรวิพากษ์ 

 ให้ข้อเสนอแนะและให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

 ซักถาม ข้อสงสัย    
 

อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 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. 


