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เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ) 

===================================== 
 

เป็นท่ีทราบการดีแล้วว่าการจัดการศึกษาปัจจุบันเป็นการเตรียมคนไว้ส าหรับอนาคต สภาพเศรษฐกิจสังคม

ปัจจุบันย่อมส่งผลต่ออนาคต ความเชื่อและแนวคิดของกลุ่มบุคคลและสังคมปัจจุบันหนึ่งๆ มักมีอิทธิพลต่อการการ

ด าเนินชีวิตของบุคคลในสังคมนั้นๆ ซึ่งความเชื่อร่วมกันหนึ่งๆ ในสังคมจะโยงใยคนในสังคมนั้นๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว 

เป็นชุมชนท่ีมีวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่ความกลมเกลียวในสังคม และความเชื่อดังกล่าวก็มักถูกถ่ายทอดไปยัง

ลูกหลานและคนรุ่นหลังต่อๆไป หากความเชื่อนั้นเป็นสิ่งท่ีดีงามและได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงสมเหตุสมผล มักจะ

ได้รับความเชื่อถือและถูกปลูกฝังถ่ายทอดให้กับเยาวชนในรุ่นต่อๆไป สืบทอดต่อเป็นวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติของ

สังคมนั้นๆ ความเชื่อดังกล่าวอาจจัดได้ว่าเป็นปรัชญาของชุมชนนั้นๆ ความเชื่อและสภาพเศษฐกิจสังคมปัจจุบันย่อม

ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (ดูบทท่ี 1 และ2) การจัดการศึกษาท่ีดีย่อมต้องมีความทันสมัยและทันต่อสภาพ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส าหรับประเทศไทย มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในครั้งล่าสุดคือปีพ.ศ. 2542 

และต่อเนื่องจนกระท่ังปัจจุบัน 

 
1.คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย 

ประเทศไทยได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ (จิรณี ตันติรัตนวงศ์, 2552) โดยพิจารณาจาก 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 เป็น 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพีงประสงค์ในฐานะพลเมืองและพลโล: คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมี
ความสุข มาตรฐานท่ี 2 แนวทางการจัดการศึกษาฯ มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ และใช้สถานศึกษาเป็นฐานการ
บริหาร มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งความรู้ สร้างวิถีการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้

ให้เข้มแข็ง โดยแบ่งมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ให้กับประชาชนในประเทศออกเป็น 4 ระดับ/มาตรฐาน 
ประกอบด้วย 1)มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย (สพฐ) 2)มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 3)มาตรฐานการ

อาชีวศึกษา (สอศ) 4)มาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ)  
ในการจัดการศึกษาอุดมศึกษาของประเทศไทยได้แบ่งระดับการศึกษา เป็น 6 ระดับแยกเป็นสองสายวิชา

คือสายวิชาการและสายวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ ระดับท่ี 1 อนุปริญญา(3ปี) ระดับท่ี2 ปริญญาตรี ระดับท่ี 3 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับท่ี4 ปริญญาโท ระดับท่ี 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และระดับท่ี 6 ปริญญาเอก 
และมาตรฐานการศึกษาการอุดมศึกษาซึ่งรับผิดชอบโดยส านักงานการอุดมศึกษา (สกอ) ได้แบ่งมาตรฐาน

การศึกษาฯออกเป็น 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 1)มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 2)มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ

การอุดมศึกษา และ 3)มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ลักษณะคุณภาพท่ีพึ่งประสงค์ของบัณฑิตระดับอุดมศึกษาทุกระดับและทุกสาขาวิชา ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework for Higher Education: TQF: HEd) พ.ศ 

2552 นอกจากจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเองท่ีส าเร็จมาแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย 5 ด้าน
ดังต่อไปนี้  

1) ดานคุณธรรมจริยธรรม(Ethics and Moral) หมายถึงการพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมีคุณธรรม

จริยธรรมและดวยความรับผดิชอบท้ังในสวนตนและสวนรวมความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความ

ขัดแยงทางคานิยมการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมท้ังในเรื่องสวนตัวและสังคม  

2)ด้านความรู (Knowledge)หมายถึงความสามารถในการเขาใจการนึกคิดและการน าเสนอขอมูลการ     

วิเคราะหและจ าแนกขอเท็จจริงในหลักการทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตางๆและสามารถเรียนรูดวย

ตนเองได  
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3)ดานทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึงความสามารถในการวเิคราะหสถานการณและใช

ความรคูวามเขาใจในแนวคิดหลกัการทฤษฎี และกระบวนการตางๆในการคิดวเิคราะหและการแก

ปัญหาเม่ือตองเผชิญกับสถานการณใหมๆที่ไมไดคาดคิดมากอน  

4)ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) หมายถึงความสามารถในการท างานเปนกลมุการแสดงถึง ภาวะผนู าความรับผิดชอบต

อตนเองและสังคมความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการ เรียนรขูองตนเอง  

5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(Numerical analysis, 

Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิต ิ ความสามารถในการสื่อสารท้ังการพูด

การเขียนและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

นอกจากผลการเรียนรูท้ัง 5 ดานนี้บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูงเชน การเตนร าดนตรี การ
วาดภาพการแกะสลักพลศึกษาการแพทยและวิทยาศาสตรการแพทยจึงตอง เพิ่มการเรียนรูทางดานทักษะพิสัย 

(Domain of Psychomotor Skill) 

 

2.คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับคุณวุฒิ 
ตามมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตในก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์แต่ละระดับตั้งแต่ระดับท่ี  1 

อนุปริญญาจนถึงระดับท่ี 6 ปริญญาเอก ซึ่งทุกสถาบันการศึกษาจะต้องน าไปใช้ในการพิจารณาประกอบการจัดท า
หลักสูตรเพื่อบัณฑิตแต่ละสาขาของคณะหน่วยงานต่อไป (จุดมุ่งหมายการศึกษาระดับชาติ ดูบทท่ี 8) ในท่ีนี้จะขอ

กล่าวเฉพาะ ปริญญาตรี โท และเอกเท่านั้น 
 

ระดับที่2 ปริญญาตรี  

ผูส าเร็จการศึกษาระดับท่ี๒ปริญญาตรี โดยท่ัวไปจะมีความรูความสามารถอยางนอยตอไปนี้  

1)ความรท่ีูครอบคลุมสอดคลองและเปนระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษาตลอดถึงความเขาใจในทฤษฎีและ

หลักการท่ีเก่ียวของ  

2) ความสามารถท่ีจะตรวจสอบปญหาที่ซับซอนและพัฒนาแนวทางในการแกปญหาไดอยางสรางสรรคจาก

ความเขาใจท่ีลึกซึ้งของตนเองและความรูจากสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของโดยอาศัยค าแนะน าแตเพียง

เล็กนอย  

3) ความสามารถในการคนหาการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติท่ีเหมาะสมในการวิเคราะหและแก   

ปญหาที่ซับซอนตลอดจนการเลือกใชกลไกท่ีเหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะหตอผูรับขอมูลขาวสา

รกลมุตางๆ  

4) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพสิ่งส าคัญคือ  ความรู และทักษะท่ีจ าเปนตอการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้นๆ  

5) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการท่ีไมมุงเนนการปฏิบัติในวิชาชีพิส่งส าคัญคือความรู ความเขาใจอยางลึกซึ้ง

ในผลงานวิจัยตางๆในสาขา/สาขาวิชานั้นความสามารถในการแปลความหมายการวิเคราะห และ

ประเมินความส าคัญของการวิจัยในการขยายองคความรใูนสาขา/สาขาวิชา  

 

 

 

 



235 

 

เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคระดับปริญญาตรี  

1)มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหา และขอโตแยงท้ังในสถานการณสวนบุคคลและของกลุมโดยการ

แสดงออกซึ่งภาวะผูน าในการแสวงหาทางเลือกใหมท่ีเหมาะสมไปปฏิบัติได  

2) สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษาคนควาในสาขาวิชาของตน

เพื่อใชในการแกปญหาและขอโตแยงในสถานการณ ือ่นๆ  

3) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพโดยยอมรับ    

ขอจ ากัดของธรรมชาติของความรูในสาขาวิชาของตน  

4)มีสวนรวมในการติดตามพัฒนาการในศาสตรของตนใหทันสมัยและเพิ่มพูนความรูและความเขาใจของ

ตนอยูเสมอ  

5) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงท้ังในบริบททางวิชาการในวิชาชีพและชุมชนอยางสม ่าเสมอ  

 

ระดับ4ปริญญาโท  

ผูส าเร็จการศึกษาระดับท่ี๔ปริญญาโทโดยท่ัวไปจะมีความรูความสามารถอยางนอยตอไปนี้  

1) ความเขาใจอยางถองแทในทฤษฎี ผลการวิจัยและพัฒนาการลาสุดในระดับแนวหนาทางวิชาการหรือ

การปฏิบัติในวิชาชีพและสิ่งท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการเหลานี้ตอองคความรใูนสาขาวิชา  

2) ความรอบรูและความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยเพื่อศึกษาคนควาในระดับสูงเพื่อใชในวิชาการ

หรือการปฏิบัติทางวิชาชีพและจะใชเทคนิคเหลานี้ในการด าเนินการวิจัยท่ีส าคัญหรือท าโครงการคน 

ควาในวิชาชีพ  

3) ความสามารถในการสังเคราะห และประยุกตใชผลของการวิจัยและพัฒนาการใหมๆในการปฏิบัติทาง

วิชาชีพในการวิเคราะหพัฒนาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา

ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

4) ความสามารถในการสื่อถึงผลการศึกษาคนควาและการวิจัยโดยการเผยแพรในรูปแบบของสื่อตางๆ    

ตอกลมุนักวิชาการนักวิชาชีพและบุคคลอ่ืนๆในชุมชน  

 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคระดับปริญญาโท  

1) ศึกษาคนควาปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีซับซอนอยางสม ่าเสมอสามารถแกไขปญหาอยางสราง

สรรคดวยดุลยพินิจท่ีเหมาะสมและใชทักษะเหลานี้ไดในสถานการณท่ีจ าเปนไดแมไมมีขอมูลท่ีเก่ียว   

ของกับประเด็นปญหานั้นๆ  

2) สามารถแสดงออกอยางเปนอิสระในการจัดการและแกไขปญหาท้ังท่ีคาดการณไดและคาดการณไมได

ท างานรวมกับผูอ่ืนไดและแสดงออกซึ่งภาวะผูน าในกลุมไดอยางเหมาะสม  

3) ติดตามและกระตือรือรนในการสนับสนุนใหผู อ่ืนรูจักประยุกตใชดุลยพินิจอยางมีคุณธรรมและ

จริยธรรมอันเหมาะสมในการด าเนินการเก่ียวกับปญหาท่ียุงยากซับซอนและละเอียดออนซึ่งอาจจะ

เก่ียวของกับความขัดแยงทางคานิยม  

4) มีความรับผิดชอบอยางเต็มท่ีในการศึกษาหาความรูดวยตนเองและมีภาวะผูน าในการใหโอกาสและ

สนับสนุนผู ือ่นใหมีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง  
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ระดับที่6 ปริญญาเอก  

ผูส าเร็จการศึกษาระดับท่ี6 ปริญญาเอกโดยท่ัวไปจะมีความรูความสามารถอยางนอยตอไปนี้  

1) ความเขาใจอันถองแทในองคความรรูะดับสูงและการวิจัยในสาขาวิชาการหรือวชิาชีพ  

2) ความค ุนเคยกับประเด็นปญหาท่ีก าลังเกิดขึ้นในระดับแนวหนาของสาขาวิชาการหรือวิชาชีพรวมท้ัง

ความทาทายของประเด็นปญหาเหลานั้นตอการปฏิบัติหนาที่ในปจจุบันและตอขอสรุปท่ีเปนท่ียอมรับ

กันอยแูลว  

3) การศึกษาคนควาระดับสูงท่ีเก่ียวของกับการสังเคราะหทฤษฎีและการวิจัยในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของรวมถึง

การสรางองคความรูและแปลความหมายขององคความรูใหมทางการวิจัยท่ีมีลักษณะสรางสรรค

โดยเฉพาะหรือการใชทฤษฎีและการวิจัยท่ีกอใหเกิดคุณประโยชนท่ีส าคัญตอการปฏิบัติในวิชาชีพ  

4) ความเขาใจอยางถองแทในเทคนิคการวิจัยท่ีสามารถประยุกตใชในสาขาวิชาที่ศึกษา  

5) ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธหรือจากรายงานผลของโครงการและจากสิ่ง

ตีพิมพหรือสื่อตางๆที่อางอิงไดในวงวิชาการหรือวิชาชีพ  

 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคระดับปริญญาเอก  

1) สามารถประยุกตใชความรรูะดับสูงและ/หรือความเขาใจในวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรูและการปฏิบัติใน

สาขาวิชาชีพของตนใหกาวหนายิ่งขึ้นและใหการสนับสนุนอยางเต็มก าลังเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจ

และกลยุทธใหมๆ  

2) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูน าในสาขาวิชาของตนในการแกไขปญหาส าคัญท่ีเกิดขึ้นรวมท้ังแสดงความ

คิดเห็นและขอสรุปตอกลมุผูเชี่ยวชาญและกลุมท่ีไมใชผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3) สามารถจัดการกับปญหาทางจริยธรรมท่ีซับซอนในบริบทของวิชาการหรือวิชาชีพไดม่ันคงและรวดเร็วมี

ความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกท่ีเหมาะสมเพื่อแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอชุมชน  

 

3.แนวทางการบริหารเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพพึงประสงค์ 
จากกรอบแนวคิด มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สกอ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติ เพื่อบริหารจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษ ตามกรอบ TQF 2552 ไว้ดังนี้ (รูปที่ 23) 
1.พัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆในแต่ระดับคุณวุฒิ 

โดยเปิดกว้างแต่ละสถาบันพัฒนาฯ และส่งเสริมให้สถาบันในอุดมศึกษาต่างๆ มีโอกาสบรรจุเนื้อหาวิชาใน

ส่วนท่ีนอกเหนือจากท่ี สกอ ก าหนดไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสม และตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ของแต่ละ

สถาบันฯ ซึ่งจะท าให้สถาบันฯต่างๆ สามารพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย 

2.การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (programme specification) 
รายละเอียดของหลักสูตร หมายถึงค าอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การเรียนการสอนท่ีจะท าให้

บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆโดยจะถายทอดผลมาตรฐานการเรียนรูท่ีคาดหวังของบัณฑิตท่ีก าหนดไว

ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ........ของสาขา/สาขาวิชา......ไปสูการ

ปฏิบัติในหลักสูตรซึ่งแตละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้อย่างอิสระ 

เอกสารหลักสูตรมักเป็นเอกสารท่ีแจกให้วันปฐมนิเทศนักศึกษา จะแสดงรายละเอียดหลักสูตร จ านวน

หน่วยกิตท่ีเรียนในแต่ละภาคการศึกษา เป็นเสมือนหนึ่งเป็นข้อตกลงหรือ specification ระหว่างผู้เรียนท่ีจะตัดสินเข้า
มาเรียน ผู้สอนต้องสอนตามเอกสารฯ และผู้ใช้บัณฑิตเข้าใจตรงกันว่าบัณฑิตท่ีจะผลิตออกมานั้นมีหน้าตาและ

คุณสมบัติอย่างไร นั่นเอง 
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รูปที่ 23 แผนภูมิแสดงการน ามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสู่การปฏิบัต ิ

 

3.การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (course specification) 

รายละเอียดของรายวิชา หมายถึงขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการ

จัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามท่ีวางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งแตละรายวิชาจะก าหนดไว

อยางชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรูในรายวิชาแนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ

ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆท่ีนักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความส าเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชามีการ

ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียนิวีธการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลในรายวิชาตลอดจน

หนังสืออางอิงท่ีนักศึกษาจะสามารถคนควาไดนอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและ

กระบวนการปรับปรุง  
ซึ่งรายละเอียดของรายวิชา ก็คือ course outline ของรายวิชาท่ีสอน มักแจกในวันแรกของการจัดการเรียน

ในรายวิชาที่สอน ซึ่งในระดับอุดมศึกษา อาจารย์ท่ีรับผิดชอบประสานงานรายวิชาและผู้สอนในแต่ละหัวข้อในรายวิชา 

จะเป็นผู้เขียนและจัดท ารายละเอียด โดยมีหัวข้อตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 ซึ่งมักจะพูดถึง จุดมุ่งหมายรายวิชา 
หลักการและเนื้อหาของรายวิชา เนื้อหาโดยสังเขป คุณสมบัติผู้เรียน และการประเมินผล (ดูบทท่ี 11) 

 
4.การขออนุมัตหิลักสตูรตอสภาสถาบันอุดมศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรซึ่งไดจัดท าอยางถูกตองสมบูรณแลวก

อนเปดสอนโดยสภาสถาบันฯควรก าหนดระบบและกลไกของการจัดท าและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร

รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณภาคสนามหรือฝกงาน(ถาม)ี ใหชัดเจน  
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5.การเสนอหลักสูตรตอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนมัุติใหเปดสอนแลวใหส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วันนับแตสภาสถาบันฯอนุมัต ิ

6.การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

 สกอ ได้ก าหนดหลักการบริหารหลักสูตรไว้ดังนี้ 1)สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาอาจารยท้ังดานวิชาการ

และวิธีการสอนท่ีมุงเนนการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู ของบัณฑิตอยางนอยตามท่ีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติก าหนดอยางตอเนื่องโดยมีการประกาศหลักเกณฑการพัฒนาอาจารยอยางชัดเจน 2)

สถาบันอุดมศึกษาตองจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใหเพียงพอท่ีจะจัดการศึกษาไดอยางมี

คุณภาพรวมท้ังอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนวยงานอ่ืนเพื่อใชทรัพยากรรวมกันในการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 3)สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ี

ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรูในทุกๆดานตามท่ีก าหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ  

7 การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และการด าเนินการของหลักสูต 

สกอ ได้ก าหนดให้สถาบันการศึกษาต้องจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในระดับ

รายวิชาเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา ทุกภาคการศึกษา(ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนระดับรายวิชา/รายชั่วโมง)

โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม แบบ มคอ5, 6 และรายงานผลการด าเนินการระดับหลักสูตรเม่ือครบวงรอบการใช้

หลักสูตร (4 ปีส าหรับหลักสูตรกายภาพบ าบัด ปริญญาตรี) โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบรหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวม บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อ

บัณฑิตท่ีผลิตข้ึนหรือไม่อย่างไร เพื่อน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรในวงรอบใหม่ต่อไป โดย

ใช้แบบ มคอ 7 เช่นเดียวกับการรายงานผลแต่ละรอบของภาคการศึกษา 
8 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางตอเนื่องตามเกณฑระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน และคุณภาพภายนอก จะตองรายงานผลการประเมินฯนั้นตอสภาสถาบันฯตอคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาและตอสาธารณะ น าผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให

บัณฑิตมีผลการเรียนรูตามท่ีคาดหวังเสมอ  

9.การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานฯซึ่งบันทกึ ในฐานขอมูลหลักสูตรฯ (Thai 

Qualifications Register: TQR)  
เพื่อประโยชนตอการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาการรับรอง

คุณวุฒิเพื่อก าหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) การรับรอง

คุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือท างานในตางประเทศ และเปนขอมูลส าหรับผปูระกอบการสังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย

จะสามารถตรวจสอบหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวกใหส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผย

แพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร

(Thai Qualifications Register: TQR) เม่ือสถาบันฯไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตาม

หลักเกณฑท่ีก าหนด 
10.การก ากับดูแลติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการใหมีการก ากับดูแลติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตาม

เจตนารมณและแนวปฏิบัติของประกาศฉบับนี้  
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4.การจัดท ารายละเอียมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ) 

สกอ ได้ก าหนดแนวทางและแบบบันทึกจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 

ดังต่อไปนี้ มคอ1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ… สาขา/สาขาวิชา… 

 
มคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ.......สาขา/สาขาวิชา.........  

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา หมายถึงกรอบท่ีก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตในแตละระดับ

การศึกษาของสาขา/สาขาวิชาหนึ่งซึ่งจะก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาปริญญาและองคความรูท่ี  

เปนเนื้อหาเทาที่จ าเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้นๆ เพื่อเปนหลักประกันวาผูท่ีส าเร็จ

การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรูไมนอยกวาท่ี

ก าหนดในขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาจะเป ดกวางและสงเสริมใหสถาบันตางๆมีโอกาสบรรจุ

เนื้อหาวิชาในสวนท่ีนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวไดอยางอิสระเหมาะสมและตรงกับความตองการหรือเอกลักษณข์องแต

ละสถาบันซึ่งจะท าใหสถาบันตางๆสามารถพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลายแตมีมาตรฐานผลการเรียนรูของ

หลักสูตรในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันท่ีเทียบเคียงกันได  

นอกจากนี้ มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชายังไดก าหนดเงื่อนไขขอแนะน าในการบริหารจัดการการ

เรียนการสอนท่ีสถาบันอุดมศึกษาตองน าไปปฏิบัติ เพื่อใหหลักประกันวาหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนสามารถ

บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

มคอ.1เปนแบบท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใหคณะผูเชี่ยวชาญใชในการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชาตางๆใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   

แหงชาติ พ.ศ. 2552 เม่ือคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใดตามท่ี

คณะผเูชี่ยวชาญเสนอแลว จะเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใชเพื่อให สถาบันอุดมศึกษา

ใชมาตรฐานคุณวุฒิดังกลาวเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตร ปรับปรุงตามแบบมคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร  

 
แบบมคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ.......สาขา/สาขาวิชา......... ประกอบด้วยหัวข้อย่อยๆ ดังนี้ 
1.ชื่อสาขา/สาขาวิชา (ระบุชื่อสาขาวิชาเฉพาะ) 
2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ระบุชื่อปริญญาทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) 
3 ลักษณะของสาขา/สาขาวชิา  
4 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค (เป้าประสงค์ของหลักสูตร ควรสอดคล้องกับ สถาบันและประเทศ) 
5 มาตรฐานผลการเรียนรู (ทักษะท่ีให้เกิดกับบัณฑิต ควรมากกวา่ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ) 
6 องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ(ถาม)ี (คุณสมบัติตามเกณฑ์วิชาชีพ โดยสภาวิชาชพี) 
7 โครงสรางหลักสูตร (ระบุจ านวนหน่วยกิต ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ) 

8 เนื้อหาสาระส าคัญของสาขา/สาขาวิชา (ระบเุนื้อหาตามเกณฑ์ หน่วยกิต รหัสหน่วยกิต) 
9 กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ (พัฒนาตามความต้องการของสังคม ปัจจุบันเน้นผู้เรียน) 
10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู (ระบบตรวจสอบมาตรฐานของบัณฑิต เช่นการสอบเทียบ) 
11 คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู (ก าหนดเกณฑ์รับเข้าและเทียบโอนของสถาบัน) 
12 คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ระบุจ านวนและคุณวฒุิของคณาจารย์ท่ีสอน) 
13 ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ (ระบุจ านวนและชนิดของทรัพยากรการเรียนการสอน) 
14 แนวทางการพฒันาคณาจารย (ระบุแนวทางการพฒันาคณาจารย์ท่ีสอน) 
15 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (ระบุแนวทางการประกันคุณภาพฯ) 
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16 การน ามาตรฐานคุณวฒุิระดบั..........สาขา/สาขาวิชา..............สูการปฏิบัติ (ระบุระบบควบคุม

คุณภาพภายใน การก ากับติดตามใหก้ารบริหารหลักสูตรเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐาน) 
17 การเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิฯซึง่บันทึกใน  

ฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)  

18 รายชื่อและหนวยงานของคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานคุณวฒุิระดับการศึกษา…..  

 สาขา/สาขาวิชา.........  

19 ภาคผนวก (ถามี)  

 

มคอ.2รายละเอียดของหลักสูตร  

รายละเอียดของหลักสูตร (Programme  Specification) หมายถึงค าอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอนท่ีจะท าใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนั้นๆโดยจะถายทอดผลการเรียนรู ท่ี

คาดหวังของบัณฑิตท่ีก าหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชาไปสูการปฏิบัติในหลักสูตรซึ่งแตละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ี

ก าหนดไวไดอยางอิสระเหมาะสมตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของสถาบันฯโดยคณาจารยผูสอนจะตองรวม

มือกันวางแผนและจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร  

รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบางเขาใจถึงวิธีการสอน

วธีิการเรียนรตูลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลท่ีจะท าใหม่ันใจวาเม่ือเรียนส าเร็จแลว จะบรรลุมาตรฐานผลการเรียน

รูตามท่ีก าหนดไวในหลักสูตรท้ังยังแสดงความสัมพันธของหลักสูตรกับองคประกอบในการเรียนเพื่อน าไปสูคุณวุฒิ

ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรท่ีเหมาะกับ

รูปแบบการเรียนรูและความตองการของตนเองไดรวมท้ังผูใชบัณฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารับ

บัณฑิตเขาท างาน ซึ่ง มคอ2 ประกอบดวย 8 หมวดตอไปนี้  

หมวดท่ี1  ขอมูลท่ัวไป (ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา จ านวนหนว่ยกิตท่ีเรียน ฯลฯ) 

หมวดท่ี2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร (ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ฯลฯ) 

หมวดท่ี3  ระบบการจัดการศึกษาการด าเนนิการและโครงสรางของหลักสูตร  

หมวดท่ี4  ผลการเรียนรกูลยุทธการสอนและประเมินผล  

หมวดท่ี5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา  

หมวดท่ี6  การพัฒนาคณาจารย  

หมวดท่ี7  การประกนัคุณภาพหลักสูตร  

หมวดท่ี8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร  

 
มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา  

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)  หมายถึงขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต

ละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามท่ีวางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร(ดูบทท่ี 

11) ซึ่งแตละรายวิชาจะก าหนดไวอยางชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรูในรายวิชา 

แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆท่ีนักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความส าเร็จตาม

จุดมุงหมายของรายวิชามีการก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาท่ีใชในการเรียนวิธีการเรียนการสอนการวัดและ

ประเมินผลในรายวิชาตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอ่ืนๆท่ีจ าเปนส าหรับการเรียนรู นอกจากนี้ยังก าหนด

ยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง มคอ 3 ประกอบดวย 7 หมวดดังนี้  

หมวดท่ี1  ขอมูลท่ัวไป  

หมวดท่ี2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  
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หมวดท่ี3 ลักษณะและการด าเนินการ  

หมวดท่ี4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา  

หมวดท่ี5  แผนการสอนและการประเมินผล  

หมวดท่ี6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

หมวดท่ี7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

 
มคอ.4รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification)  หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับแนว

ทางการบริหารจัดการในรายวิชา หรือกิจกรรมท่ีนักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่ง

จะตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามท่ีก าหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร โดยจะก าหนดไวอยางชัดเจนถึง

วัตถุประสงค และรายละเอียดของการด าเนินการของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนความรูความเขาใจท่ีนักศึกษาจะไดรับ

จากการออกฝก  มีการก าหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆท่ี

นักศึกษาจะไดรับการพัฒนา ใหประสบความส าเร็จตามจุดมุงหมาย รวมท้ังเกณฑการวัดและประเมินผลนักศึกษา

และการประเมินการด าเนินการตามรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม มคอ.4 ประกอบดวย 7 หมวดดังนี้  

หมวดท่ี1  ขอมูลท่ัวไป  

หมวดท่ี2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  

หมวดท่ี3  การพัฒนาผลการเรียนรู  

หมวดท่ี4  ลักษณะและการด าเนนิการ  

หมวดท่ี5  การวางแผนและการเตรียมการ  

หมวดท่ี6  การประเมินนักศึกษา  

หมวดท่ี7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของการฝกประสบการณภาคสนาม  

 

มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report)  หมายถึงรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารยผูสอนแตละรายวิชาเม่ือสิ้นภาคเรียน เก่ียวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆ วาได

ด าเนินการสอนอยางครอบคลุม และเปนไปตามแผนท่ีวางไวในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไมเปนไป

ตามแผนท่ีวางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาว ใน

ครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จ านวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาใน

ด้านการบริหารจัดการ และสิง่อ านวยความสะดวกการวิเคราะหผล การประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/

หรือผูประเมินภายนอก รวมท้ังการส ารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะตอผู

ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา มคอ 5 ประกอบดวย 6 หมวดดังนี้  

หมวดท่ี1 ขอมูลท่ัวไป  

หมวดท่ี2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน  

หมวดท่ี3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

หมวดท่ี4 ปญหาและผลกระทบตอการด าเนินการ  

หมวดท่ี5 การประเมินรายวิชา  

หมวดท่ี6 แผนการปรับปรุง  
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มคอ.6 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณภาคสนาม  

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) หมายถึงรายงานผล

การฝกงานออกฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา วาไดบรรลุผลการเรียนตามแผนท่ีวางไวในรายละเอียดของ ประสบ

การณภาคสนามหรือไม และหากไมเปนไปตามแผน ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการฝกงาน 

ออกฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษาในคร้ังตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึง การฝกประสบการณภาคสนามตั้งแตเริ่ม

จนสิ้นสุด ปญหาดานการบริหาร จัดการและสิ่งอ านวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมินการฝกของ

นักศึกษา/อาจารย ผูรับผิดชอบ/พนักงานพี่เลี้ยง มคอ 6  ประกอบดวย 6 หมวดดังนี้  
หมวดท่ี1 ขอมูลท่ัวไป  

หมวดท่ี2 การด าเนินการท่ีตางไปจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม  

หมวดท่ี3 ผลการด าเนินการ  

หมวดท่ี4 ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร  

หมวดท่ี5 การประเมินการฝ กประสบการณภาคสนาม  

หมวดท่ี6 แผนการปรับปรุง  

 

มคอ. 7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  

การรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การรายงานผลประจ าปโดยผู

ประสานงานหลักสูตร หรือผูรับผิดชอบหลักสูตร เก่ียวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เชน ขอมูลทางสถิติของ

นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร  สภาพแวดลอมภายใน และภายนอกสถาบัน ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตร  สรุปภาพรวม

ของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู แตละดาน การ

เทียบเคียงผลการด าเนิน การกับมาตรฐานอ่ืนๆท่ีมี สรุปผลการประเมิน หลักสูตรจากความเห็นของผู ส าเร็จ

การศึกษาผูใชบัณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมท้ังแผนปฏิบัติการ ในการพัฒนาคณาจารย

และบุคลากรท่ีเก่ียวของ  การรายงานผลดังกลาว จะสงไปยังหัวหนาภาควิชา/คณบดี และใชเปนขอมูลในการศึกษา

ด้วยตนเอง (ประเมินตนเอง)เพื่อการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ และเปนขอมูลในการรับรอง

หลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย มคอ 7 ประกอบดวย 9 หมวดดังนี้  
หมวดท่ี1 ขอมูลท่ัวไป  

หมวดท่ี2 ขอมูลเชิงสถิติ  

หมวดท่ี3 การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตร  

หมวดท่ี4 ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร  

หมวดท่ี5 การบริหารหลกัสูตร  

หมวดท่ี6 สรุปการประเมินหลักสูตร  

หมวดท่ี7 คุณภาพของการสอน  

หมวดท่ี8 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ  

หมวดท่ี9 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร  

 
ดังจะเห็นได้ว่าการจัดท ารายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไม่ใช่เป็นเรื่อง

ใหม่ แต่เป็นการน าหลักการและวิธีการด าเนินการ จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

มาด าเนินการ ให้เป็นระบบตามกรอบการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ให้สามารถตรวจสอบและประเมินระบบได้ในทุก

ขั้นตอน เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพดียิ่งๆขึ้นนั่นเอง 
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