โครงการประชุม
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
----------------------------1. หลักการและเหตุผล
รัฐ มนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการไดลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2552 เมื่ อ วั น ที่ 2 กรกฎาคม 2552 เพื่ อ ให
สถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอน และจัดการศึกษาใหมี
คุ ณ ภาพ เพื่ อ ให ส าธารณชนมั่ น ใจในคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต และเนื่ อ งจากกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาเปนเรื่องใหมและมีแนวปฏิบัติที่เปนสากลซึ่งเกี่ยวของกับผูบริหาร คณาจารยและบุคลากร
ทุกฝายในสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นความจําเปน ในการสราง
ความรู ความเขาใจที่ถูกตองตรงกับแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิซึ่งประธานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาได ล งนามในประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรจัดประชุมสัมมนาในกลุม
ผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการในการสงเสริม
ใหการดําเนินการตามของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหเกิดความชัดเจน
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในกลุมคณาจารยและผูกํากับดูแลหลักสูตร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงเห็นสมควรจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงและทําความเขาใจในเรื่องดังกลาวใหแกผูที่มี
หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาและวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยจะจั ด ตาม
เครือขายอุดมศึกษาทั้ง 9 เครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งจะเปนการเปดโอกาสให
บุคลากรที่ทําหนาที่ดูแลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ทุกแหงไดพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณในการ
ทํางานทางดานหลักสูตร และเกิดเครือขายกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาซึ่งในระยะยาวจะสงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาใหทัดเทียมกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหอธิการบดีและผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษารับทราบนโยบาย และ
แนวคิดในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ ตลอดจนแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนคณาจารยในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2.2 เพื่ อ ให ค ณาจารย แ ละบุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล และกลั่ น กรองหลั ก สู ต รของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด แนวปฏิบัติ สามารถฝกปฏิบัติการจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตรตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดอยางทั่วถึงทุกสถาบัน
2.3 เพื่อใหเกิดเครือขายความรวมมือของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนามาตรฐานของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและดําเนินการรวมกันตอไปในอนาคต
3. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สถาบันอุดมศึกษาที่เปนแมขายเครือขายอุดมศึกษาทั้ง 9 เครือขาย
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4. วัน เวลา และสถานที่
ดําเนินการจัดประชุมฯ จํานวน 10 ครั้ง เปนการประชุมในระดับนโยบาย 1 ครั้ง และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามเครือขายอีก 5 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: นโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและบทบาทของผูบริหารยุคใหม” โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย
อธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิชาการ และประธานสภาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ในวันอังคารที่
18 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนา
รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาใหมีคุณภาพ” ตามเครือขายอุดมศึกษาทั้ง 9 ดังนี้
ครั้งที่
1
2
3
4
5

เครือขาย
ภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือตอนลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
ภาคใตตอนบน
ภาคใตตอนลาง
ภาคกลางตอนลาง
ภาคตะวันออก
ภาคกลางตอนบน

วันที่

สถานที่

14 – 16 สิงหาคม 2552

เชียงใหม

31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2552

ขอนแกน

22-24 กันยายน 2552

สงขลา

25-27 กันยายน 2552

กรุงเทพฯ

30 กันยายน-2 ตุลาคม 2552

กรุงเทพฯ

5. จํานวนผูเขารวมประชุมสัมมนา
1. การประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 จํานวน 350 คน ประกอบดวย
- ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- อธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิชาการ และประธานสภาวิชาการของสถาบัน
อุดมศึกษาทุกแหง
2. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการตามเครือขายอุดมศึกษาทัง้ 9 เครือขาย จํานวน 500 คน
ประกอบดวย
- ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่กํากับดูแลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
- ประธานคณะกรรมการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
- คณาจารย/ผูบริหารที่ทาํ หนาที่กํากับ ดูแลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
- เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. งบประมาณ
เบิกคาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการจากงบประมาณประจําป
พ.ศ. 2552 แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ 4: มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ
อุดมศึกษา งบรายจายอื่น คาใชจายการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (การพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา) สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาไดตรงตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษา
7.2
สถาบันอุดมศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และไดรับประสบการณตรงในการเขียนรายละเอียดของหลักสูตร รายวิชา
และประสบการณภาคสนาม รวมทั้งการรายงานผล
7.3 สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําเอกสารหลักสูตรและดําเนินการตามแนวทางของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ
7.4 เกิดเครือขายกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในกลุมสถาบันอุดมศึกษาและรวมมือกันจัดการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
------------------------------------------
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การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒ:ิ นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและบทบาทของผูบริหารยุคใหม”
วันที่ 18 สิงหาคม 2552
ณ หองคอนเวนชั่น A-B โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร
---------------------------------08.00 – 08.45 น.

ลงทะเบียน

08.45 – 09.15 น.

พิธีเปดการประชุมและบรรยายพิเศษ
เรื่อง “นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ”
โดย ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ศาสตราจารยวิจารณ พานิช)
กลาวรายงานโดย ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
(ดร.วราภรณ สีหนาท)

09.15 – 09.45 น.

การบรรยาย เรื่อง “บทบาทของ สกอ. ในการสงเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ”
โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ดร.สุเมธ แยมนุน)

09.45 – 10.00 น.

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

10.00 – 10.45 น.

การนําเสนอเรื่อง “การนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ
โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ)

10.45 – 11.45 น.

การบรรยาย เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและบทบาทของผูบริหารยุคใหม”
โดย รศ.ดร.สุนทร โสตถิพนั ธุ

11.45 – 12.15 น.

การนําเสนอการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร
และการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร
โดย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

12.15 – 12.30 น.

สรุปผลและปดการประชุม

12.30 – 13.30 น.
ขอเสนอแนะ
14.30 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน30 – 14 ประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและให
สรุปและปดการประชุม
-----------------------------------------------

