ระบบ

ระบบและกลไกพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบุรี
Input

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
คณะกรรมการสภาวิชาการ
คณะกรรมการบริหารคณะ
รายงานการประชุม






แผนผลิตบัณฑิต

กลไก



Process

กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร



พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร





มคอ.2 และ มคอ.3



แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร




P



นาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ
(กบ)



คณะนาส่งหลักสูตรให้สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน





คณะกรรมการบริหารวิชาการ (กช)



สานักส่งเสริมวิชาการฯนาส่งหลักสูตรต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอดมศึกษา




คณะกรรมการสภาวิชาการ



คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร

สานักงานคณะกรรมการการอดมศึกษา
รับทราบ/รับรองหลักสูตร
สานักส่งเสริมวิชาการฯเก็บรวบรวมหลักสูตร
(ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร)




D

ประกาศรับสมัครนักศึกษา

กระบวนการเรียนการสอน



ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม
การเรียนการสอน







ติดตาม กากับ ตรวจสอบ สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะ




C

ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา




ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา




A

ปรับปรุงระบบและกลไกลการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร




จำนวนหลักสูตร

ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกระบวนกำรเรียนกำรสอน
และหลักสูตรที่เปิดสอน

จำนวนนักศึกษำ
อัตลักษณ์นักศึกษำ

กรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
คู่มือบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภาวิชาการ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมlสภามหาวิทยาลัย
แบบฟอร์ม สมอ.02-07
แบบฟอร์ม สมอ. 08
มคอ.2,3
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร

Output/Outcome
สำเร็จกำรศึกษำแล้วมีงำนทำ
เอกลักษณ์






ประกาศรับสมัครนักศึกษา
กาหนดการเรียนการสอน
แผนการเรียน
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบการ
ลงทะเบียน ระเบียบการทากิจกรรม ประกาศการสอบ
รายวิชาพื้นฐาน เป็นต้น
คู่มือนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภาวิชาการ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
สรุปและรายงานผลการดาเนินงานการรับสมัครนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
คณะกรรมการสภาวิชาการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารคณะ
เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัย
รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
รายงานภาวะการมีงานทา

สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบุรี โทร. 032 - 493279
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จากแผนภาพอธิบายได้ว่า ระบบและกลไกบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกาหนดขึ้น
บนพื้นฐานของระบบ CSIPOCF คือ C (Context) = บริบทของมหาวิทยาลัย S (Suppliers) = บุคคลหรือ
หน่วยงานที่ส่งนักเรียน นักศึกษา และสังคมที่สนับสนุนมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตร I (Input) = ปัจจัยนาเข้าที่เป็นปัจจัยในการบริหารมหาวิทยาลัย P (Process) = กระบวนการบริหาร
มหาวิทยาลัยตามปัจจัยนาเข้า O (Output) = ผลผลิต ผลที่เกิดจากการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้บริหารสถาบัน
C (Customers) = ผู้ที่ได้รับผลจากระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร F (Feedback) ผล
สะท้อนกลับ หรือการให้ข้อมูล หรือความคิดเห็นในการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนเพื่อนาไปปรับปรุงระบบและ
กลไกให้มีประสิทธิภาพในรอบปีถัดไป

ก. ระบบการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
มหาวิทยาลัยโดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับสาขาวิชาและคณะดาเนินการตามระบบ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
1. บริบทของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ข คือ สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตปริญญาตรี
และมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 กาหนดเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งอยู่ใน
สภาพแวดล้ อ มที่ ดี การคมนาคมสะดวก มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน และ
สภาพแวดล้ อมภายนอก กาหนดเป็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. ผู้ส่งมอบ
ผู้ส่งมอบที่สาคัญของระบบและกลไกพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
2.1 นโยบายด้านผลิตบัณฑิต กาหนดไว้ว่า ให้มหาวิทยาลั ยเป็นหน่ว ยผลิ ตบัณฑิตตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยคานึงถึงเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เกณฑ์ ม าตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ระบวนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ภาพตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยซึ่งถ่ายทอดลงสู่ผู้บริหารสูง เพื่อ
ผู้บริหารระดับสูงถ่ายทอดสู่ผู้บริหารทุกระดับเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
สานัก สถาบัน คณะ สาขาวิชา ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน นามาสู่การจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
ราชการ และโครงการเพื่อขับเคลื่อนให้พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
2.2 ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ถื อ เป็ น หน่ ว ยส่ ง มอบความต้ อ งการการใช้บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น ผลผลิ ตจากการพั ฒ นาและ
การปรับปรุงหลักสูตรที่นาไปสู่กระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทา เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ากลายเป็นกาลังที่สาคัญของประเทศ
ผู้ส่งมอบมีส่วนสาคัญในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่
ของสิ่งเหล่านี้ เป็นกลไกขับเคลื่อนให้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมีความต่อเนื่อง ทันสมัยและได้ผลผลิตอย่าง
มีคุณภาพตามที่สังคมต้องการ
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3. ปัจจัยนาเข้า
ปัจจัยนาเข้าของระบบกลไกพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คือ 1) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่เกิดจาก
การสังเคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนการพัฒนา
จังหวัด 2) แผนผลิตบัณฑิต ที่ประกอบด้วย แผนการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการผลิตบัณฑิตที่เป็นผล
จากการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร แผนอัตรากาลังสายวิชาการรวมถึงอัตรากาลังสายสนับสนุน แผนการพัฒนา
ตาแหน่งทางวิชาการ แผนเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา แผนรับนักศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
4. กระบวนการ
ระบบและกลไกการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ที่เน้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (desirable result) ใน
รูปแบบของคุณลักษณะหรือสมรรถนะบัณฑิตในด้านความรู้และทักษะของผู้เรียนเป็นปลายทางของการพัฒนา
ผู้เรีย น โดยคานึงถึงเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเกณฑ์การประกัน
คุณภาพในองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร โดยการดาเนินงานตามกระบวนการ ดังนี้
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan)
ก. ระดับหลักสูตร ดาเนินการดังนี้
(1) การพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร หรือมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบ อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อศึกษาความ
ต้องการและความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียแล้วนามากาหนดหรือออกแบบเนื้อหาของหลักสูตร และมีองค์กรวิชาชีพ
เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตร (ถ้ามี) กรณีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร ไม่
จาเป็นต้องศึกษาวิจัย สามารถปรับปรุงได้ด้วยการใช้แบบฟอร์ม สมอ. 08
(2) วิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รโดยคณะกรรมการ และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง นี้ ค วรเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วาม
เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน
4.2 ขั้นปฏิบัติ (Do)
เป็นการควบคุม ติดตามให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผน โดยผ่านระบบ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะ หลักสูตร และดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลหลักสูตรเป็นระบบฐานข้อมูลย้อนหลัง เพื่อให้สอดรับกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2557 เพื่อใช้ในการดาเนินงาน (Common Data Set)
4.2.1 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
หลักสูตรและคณะร่วมดาเนินการกับสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในฐานะ
หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการดาเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
4.2.2 ระดับมหาวิทยาลัย
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย รับนโยบาย
จากมหาวิทยาลัยเพื่อกาหนดระบบและกลไกการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการในบางหน้าที่
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4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
ทั้งระดั บ หลั ก สู ตร คณะ และมหาวิท ยาลั ย จัดให้ มีการควบคุม การติด ตามตรวจสอบการ
ดาเนินงานตามแผนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
4.4 ขั้นปรับปรุง (Act)
ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย มีการประเมินความสาเร็จตามแผนและระบบ แล้ว
น าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานตามข้ อ เสนอแนะ และส่ ง ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานผ่ า นคณะ
กรรมการบริหารวิชาการและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้วทบทวนการปรับปรุงผลการประเมิน สรุป
บทเรียนที่ได้รับเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดร พร้อมเผยแพร่ผลการดาเนินงานต่อสาธารณชน
5. ผู้ใช้บริการ
มหาวิ ท ยาลั ย ค านึ ง ถึ ง ผู้ ใ ช้ ผ ลผลิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย คื อ ความเชื่ อ มั่ น ของสาธารณชนต่ อ การ
ดาเนินงานการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อผลผลิตของบัณฑิตที่มีคุณภาพ
6. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลการบริหารของกระบวนการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตรส่งผลต่อการบริหารจัดการด้าน
การผลิตบัณฑิตของหลักสูตร ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยในภาพรวม อันจะ
แสดงให้เห็นถึงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่วางไว้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตร
และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่ออัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของบัณฑิตตามที่มหาวิทยาลัยได้แสดงไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์
7. ผลสะท้อนกลับ
ผลการร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนของผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับการปรับปรุง แก้ไขเพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติที่ดีในรอบปีถัดไป

