โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตร ประจาปี 2561 :
การเสริมทักษะการบริหารหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
........................
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตร ประจาปี 2561 : การเสริมทักษะการบริหาร
หลักสูตรอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
 โครงการใหม่ตามนโยบายผู้บริหารงานด้านวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ตามมติทปี่ ระชุม...............................................
 โครงการเดิม
 อื่นๆ ระบุ..........................................................
 โครงการต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
▪ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดาเนินงานตามภารกิจ
▪ แนวทางการบริหารและพัฒนา ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสานักทะเบียนและประมวลผล ประจาปีงบประมาณ 2561
▪ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดาเนินงานตามภารกิจ
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากนโยบายการบริหารและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ซึ่งได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 รวมทั้งแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในทุก
คณะและทุกวิทยาเขตต้องปรับตัวและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรจาเป็นต้องคานึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (TQF)
ซึ่งนอกจากจะพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมและทันสมัยแล้ว กระบวนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลผู้เรียนเป็น
สิ่งที่ผู้สอนและผู้บริหารหลักสูตรจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถ
เปลี่ยนแปลงผู้ เรียนได้ทั้ งความรู้ สติปั ญ ญาและทั กษะ จนเกิ ดเป็ น ผลลัพ ธ์ของผู้เรียน อีกทั้ งผู้ สอนและผู้ บ ริห าร
หลักสูตรต้องมีความรู้ความเข้าใจในการวัดผล เครื่องมือการวัดผลและตัดสินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการให้
เกิดขึ้นกับผู้เรียนทั้งระดับรายวิชาและหลักสูตร
จากผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 พบว่า ค่าหลักสูตรที่มีผลการประเมินในระดับ
น้อยกว่า 3.01 จานวน 129 หลักสูตร มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายบริการการศึกษา สานักทะเบียนและ
ประมวลผลจึงตระหนักถึงความสาคัญ ในการพัฒนาการบริหารหลักสูตร จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
บริหารงานหลักสูตร ประจาปี 2561: การพัฒนาศักยภาพการบริหารหลักสูตรเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ
ทุกวิทยาเขตที่มีผลการประเมินระดับหลักสูตรน้อยกว่า 3.01 ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการบริหารหลักสูตรและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานด้านหลักสูตรและงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เพื่อให้คณาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกาหนดและ
เพื่อให้เกิดพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2 เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.3 เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารหลักสูตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะและวิทยาเขต ที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
น้อยกว่า 3.01 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นประมาณ 270 คน
4.1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตที่ดูแลรับผิดชอบด้านวิชาการ)
จานวน 10 คน
4.2 วิทยากร
จานวน 4-5 คน
4.2 คณาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะและวิทยาเขต
จานวน 70 คนต่อรุ่น
4.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องของสานักทะเบียนและประมวลผล
จานวน 5 คน
จำนวนรวม
270 คน/3 รุ่น
5. หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายบริการการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล
6. ระยะเวลาดาเนินงาน
เดือนเมษายน 2561 โดยใช้สถานที่ ณ วิทยาเขตจาแนกจานวนรุ่นที่จัด รวม 3 รุ่น ดังนี้
วิทยาเขตบางเขน จานวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน จัดที่ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี และ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จานวน 1 รุ่นๆ ละ 1 วัน ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
รุ่นที่ 3 วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30–16.30 น. ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
7. แผนการดาเนินงาน
การประชุมสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการบริหารงานหลักสูตร: การเสริม
ทักษะการบริหารหลักสูตรสาหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยมีการปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพร้อม
ซักถามจากปัญหาในการปฏิบัตงิ านจริงรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสู่การปฏิบัตใิ น
ระดับที่ดีขึ้น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเพื่อให้หลักคิดในการปฏิบัตแิ ละแลกเปลี่ยนประสบการณ์สามารถ
นาไปใช้ในการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ต่อไป
8. งบประมาณ
2

โดยขอให้คณะและวิทยาเขตต้นสังกัดของผู้เข้ารับการสัมมนาโอนเงินในระบบ ERP เข้าบัญชีเงินรายได้
สานักทะเบียนและประมวลผล บัญชี 420 รหัสฝ่ายบริการการศึกษา B 58030010 คนละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาท
ถ้วน) เพื่อเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการ ฯลฯ
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1 ร้อยละ 80 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจในการอบรมหลักสูตรเพิ่มขึ้น
9.2 ร้อยละ 80 ของหลักสูตรที่มีผลการประเมินน้อยกว่า 3.01 สามารถนาความรู้ไปปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน
9.3 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความพึงพอใจในการจัดการกิจกรรมของโครงการในระดับมาก
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
10.2 ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมินดีขึ้นจากเดิม
10.3 หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2560 ที่มีผลการประเมินน้อยกว่า 2.00
มีจานวนเท่ากับ 0
10.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดใี นการบริหารและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
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