
กลยุทธการเรียนการสอน : แนวทางสูการปฏิบัติ
•  มาตรฐานอุดมศึกษาดานคุณภาพบัณฑิต

(Learning Outcomes)
•  หลักสูตรอิงมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

(T.Q.F. Based Curriculum)
•  การระบุกลยุทธการเรียนการสอนที่ใชในการพัฒนาผลการเรียนรู/

คุณลักษณะ KASEM (ใน มคอ. 2)
•  การระบุ Classroom Activity  และ Learning Activity

( ใน มคอ. 3 )



มาตรฐานอุดมศึกษาดานคณุภาพบัณฑิต
(5 Domains of Learning Outcomes)

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics  and  Moral)

2. ดานความรู (Knowledge)

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

(Interpersonal Skills and Responsibility)

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ



คุณลักษณะ (KASEM)

K = ใฝรู พัฒนาตนเอง  และมีความคิดสรางสรรค
(Keep on learning and creativity)

A = สามารถปรับตัวในการทํางาน

(Adaptability)
S = มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและรวมพัฒนาทองถิ่น

(Social responsibility)
E = เปนนักปฏิบัติ  มีความอดทน  มีพลังมุงมั่น  กระตือรือรน

(Engaging , Energetic)
M =  มีจริยธรรม คุณธรรม และวุฒิภาวะ

(Morality/Maturity)

KASEM  MODEL



หลักสูตรอิงมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑติ

(T.Q.F. Based Curriculum)

•  เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิตเปนเปาหมาย
•  มีการกําหนด Learning Outcomes/คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

•  ระบุกลยุทธการเรียนการสอนที่ใชในการพัฒนา Learning 

Outcomes หรือคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาในมคอ. 2

(รายละเอียดของหลักสูตร)

•  ระบุ Classroom Activity ของผูสอน และ Learning Activity

ของผูเรียนใน มคอ. 3 (รายละเอียดของรายวิชา)



การจัดทํารายละเอยีดของหลักสูตร

หลกัสูตรแบบเดมิ

วัตถุประสงคของหลักสูตร

กลุมเนื้อหาสาระสําคัญ

โครงสรางหลักสูตร รายวิชา

หลกัสูตร TQF

วัตถุประสงคของหลักสูตร

กลุมเนื้อหาสาระสําคัญ

ผลการเรียนรู+กลยุทธการเรียนการสอน

โครงสรางหลักสูตร  รายวิชา



องคประกอบของรายละเอียดของหลักสูตร

(Programme Specification)  มคอ. 2

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผล

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพของหลักสูตร

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร



หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู

-การสอนโดยใชกรณีศึกษา  เพื่อใหผูเรียนเห็น
คําตอบและเหตุผลที่หลากหลาย  ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งใน
การพัฒนาความคิดสรางสรรคใหกับนักศึกษา  
-การใชตัวแบบ (Role model) ผูที่ไดรับคัดเลือก

ใหเปนผูมีความโดดเดนดานการใฝรูใฝเรียนเพื่อเปน

การจูงใจใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเอง  ดานการใฝ
รูใฝเรียนดังเชนตัวแบบ 

การใฝรูใฝเรียน การพัฒนาตนเอง  
และมีความคิดสรางสรรค 

กลยุทธการสอนหรือกจิกรรมนักศึกษาKASEM MODEL

การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 



- การกําหนดใหมีรายวิชาที่นักศึกษาตองทํางาน
เปนกลุม 

- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุน

เวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกให
นักศึกษามีความรับผิดชอบ

- การมีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน  การเขา

เรียนตรงเวลาเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ 

การมีความรับผิดชอบ และการมีวินัย
ในตนเอง 

กลยุทธการสอนหรือกจิกรรมนักศึกษาKASEM MODEL



- การสอนโดยการใชการอภิปรายกลุม  (Group Discussion)

ใหนักศึกษามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปน

ผูมีจริยธรรม  คุณธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เพื่อการดํารง
ตนในวิชาชีพ  ในสังคมอยางเปนสขุ
- การจัดกิจกรรมเชิญวิทยากรที่เปนผูมีจริยธรรม  คุณธรรม  
จรรยาบรรณวิชาชีพที่มีวุฒิภาวะพรอมตอการดํารงตนใน

สงัคมอยางมีความสุขมาเลาประสบการณเกี่ยวกับการดํารงตน

ในสงัคมอยางมีความสุข 

การเปนผูมีจริยธรรม คุณธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชพีที่มีวุฒิภาวะ

พรอมตอการดาํรงตนในสังคม

อยางมีความสุข 

กลยุทธการสอนหรือกจิกรรมนักศึกษาKASEM MODEL



การพัฒนาผลการเรียนรู(Learning Outcomes)ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิตละดาน 
กลยุทธการประเมินผล

การเรียนรูในแตละดาน

-ยกตัวอยางบุคลากรที่เกี่ยวของที่แสดงออก
ดานคุณธรรมจริยธรรม  มีความเสียสละ 
ซื่อสัตยสุจรติ  และการมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพอยางโดดเดน

-การสอนโดยใชกรณศีึกษา (Case
Study)

แลวผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปราย

เกี่ยวกับการมีวนิัย  การตรงตอเวลา  การ
เคารพสิทธิ  รับฟงความคิดเห็นและ
ตระหนักในคุณคาของความเปนมนุษยของ

ผูอื่นฯ

-การมอบหมายงานที่นักศึกษาตองทํางาน
เปนทีม 

ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.การตระหนักในคุณคาคุณธรรม จริยธรรม 
มีความเสียสละ ซื่อสตัยสุจริต  และการมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2.การมีวินยั ตรงตอเวลา และความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย

3.การมีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 
สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ

ขัดแยง และจัดลําดับความสําคัญ
4.การเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอื่น ตระหนักในคุณคาของความเปน
มนุษย

กลยุทธการเรียนการสอนที่ใชพัฒนา ผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 



การพัฒนาผลการเรียนรู  (Learning Outcomes) แตละดาน (ตอ)

กลยุทธการประเมินผล

การเรียนรูในแตละดาน

-การใชกลยุทธการสอนแบบ Active

learning โดยอาจารยใหนักศึกษา

เปนผูสรุปขอความรูและหลักการทฤษฎี

ที่สําคัญของศาสตรที่ศึกษา

-การจัดการเรียนการสอนที่ใชปญหา
เปนฐาน  เพื่อวเิคราะหสถานการณ
ปญหาที่เกี่ยวของกับศาสตรที่ศึกษา

ดานความรู

1.การมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในศาสตรที่

ศึกษา

2.ความสามารถวเิคราะหปญหา รวมทั้ง
ประยุกตความรูทักษะ และการใช
เครือ่งมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา

3.ความสามารถติดตามการศึกษาดูงาน

จากในองคกรภาครัฐและเอกชนที่

เกี่ยวของกับความกาวหนาทางวิชาการ 
และมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่

ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ

กลยุทธการเรียนการสอนที่ใชพัฒนา ผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ



การพัฒนาผลการเรียนรู  (Learning Outcomes) แตละดาน (ตอ)

กลยุทธการประเมินผล

การเรียนรูในแตละดาน

-ฝกวิเคราะหทฤษฏี  และประสบการณใน
ศาสตรที่ศึกษา

- กรณีศึกษาทางศาสตรที่ศึกษา

-การอภิปรายกลุมเกี่ยวกับประเด็นปญหา
และแนวทางแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับ

ศาสตรที่ศึกษา 

ดานทักษะทางปญญา

1.การคิดอยางมีวิจารณญาณและอยาง

เปนระบบ

2.ความสามารถสืบคน รวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็น
ปญหา เพื่อใชในการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค

3.ความสามารถประยุกตความรูและ

ทักษะกับการแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

กลยุทธการเรียนการสอนที่ใชพัฒนา ผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ



การพัฒนาผลการเรียนรู  (Learning Outcomes) แตละดาน (ตอ)

กลยุทธการประเมินผล

การเรียนรูในแตละดาน

-จัดการเรียนรูจากการทํางาน (Work-

based Learning) ดวยการฝกปฏิบัติใน
องคกรภาครัฐและเอกชน

-การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ 
(Experiential Learning) ดวยการ
สรางกิจกรรมใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธและ

ทํางานรวมกับผูอื่น

ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ

1.การมีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถ
สื่อสารกับกลุมคนหลากหลายทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

2.การมีความรับผิดชอบและทํางาน

รวมกันผูอื่นไดดี

กลยุทธการเรียนการสอนที่ใชพัฒนา ผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 



การพัฒนาผลการเรียนรู  (Learning Outcomes) แตละดาน (ตอ)

กลยุทธการประเมินผล

การเรียนรูในแตละดาน

-มอบหมายงานที่นักศึกษาตองใชอุปกรณ
ที่เปนนวตักรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

-การใหนักศึกษาฝกทักษะยอยๆ ในการ
วางแผนทางการเงินและฝกปฏิบัติการทํา

บัญชีรับ-จาย

- การใหนกัศึกษาฝกปฏิบัตินําเสนอ
แผนงานทางการเงินและในรูปของการ

นําเสนอดวยวาจา หรอืสื่อผสมในรูปแบบ
ตางๆ

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.การมีทักษะในการใชเครื่องมือและ

อุปกรณที่เปนนวัตกรรมดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2.ความสามารถแกไขปญหาโดยใช

สารสนเทศทางคณิตศาสตร หรอืนําสถิติ
มาประยุกตใชในวางแผนทางการเงิน

3.ความสามารถสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน 
เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยาง

เหมาะสม 

กลยุทธการเรียนการสอนที่ใชพัฒนา ผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 



องคประกอบของรายละเอียดของรายวิชา

(Programme Specification)  มคอ. 3

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา



ตัวอยางการเขียน มคอ. 3 รายวิชาเศรษฐกจิพอเพียงกับคุณภาพชีวิต

อ.ภณ - ใชใบงานครั้งที่  1-3

นักศึกษาตอบคําถาม

ความรูเกี่ยวกับแนวคิด

และหลกัการของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง

- นักศึกษานําเสนอ
ตัวอยางการประยุกต

เศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน

- การบรรยายฐาน
ความคิดชุด “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
และชมสื่อวีดิโอชุด 
“เศรษฐกิจพอเพียง”
- กิจกรรมกลุมชุด 
“อาหารที่มีความ
พอเพียง”

1.เพื่อใหนักศึกษา

สามารถตอบคําถาม

ความรูและเขาใจพื้น

ฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

2.เพื่อใหนักศึกษา

เสนอตัวอยางการ

ประยุกตเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน

-ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

-พฤติกรรมและ
การดําเนินชีวิตตาม

แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงในสงัคมไทย

1 - 3

ผูรับผิดชอบกิจกรรมการเรียนรูของ

นักศึกษา

กลยุทธการจัดการ

เรียนรู (เทคนิค,

วิธีการสอนแบบตางๆ)

วัตถุประสงค

เชิงพฤติกรรม

หัวขอ/รายการสัปดาหที่

1. คําอธิบายรายวิชา...........................................................................

2. วัตถุประสงคของรายวิชา...............................................................

3. หวัขอ/ รายการสอน.......................................................................



อ.รัชนีย -ใบงานครั้งที4่ (งานกลุม 5 
คน)

กิจกรรมกลุม นักศกึษาสํารวจ
สภาพปญหาพฤติกรรมความไม

พอเพียงของนักศกึษา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
พรอมทั้งนําเสนอหนาชั้นเรียน

-ใบงานครั้งที5่ กิจกรรมกลุม 
(งานกลุม 5 คน) สํารวจ

สภาพปญหาพฤติกรรมความไม

พอเพียงจากขาวในหนา

หนังสือพิมพ  พรอมทั้ง
นําเสนอหนาชั้นเรียน 
-นกัศกึษานาํเสนอผลการศกึษา
และรวมกันวิเคราะหกรณีศกึษา 

-บรรยายนาํพฤติกรรมไม
พอเพียงในสังคมไทย

-สํารวจพฤติกรรมโดยใช
แบบวัด “ทานดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงแลวหรือยัง?”
-กรณีศกึษาพฤติกรรมความ
ไมพอเพียงในสังคมไทยและ

กิจกรรมกลุม “วิเคราะห
สาเหตุของการขาด

พฤติกรรมความพอเพียง”

1.เพื่อใหนักศกึษาระบุ

พฤติกรรมความไม

พอเพียง

ของตนเองเพื่อนําไปสู

การปรับปรุง

2. เพื่อใหนกัศกึษา
วิเคราะหสาเหตุของการ

ขาดพฤติกรรมความไม

พอเพียง 

-สภาพปญหา
และพฤติกรรม

ความไมพอ

เพียงในสังคม

ไทย 

4 - 6

ผูรับผิด

ชอบ

กิจกรรมการเรียนรูของ

นักศึกษา

กลยุทธการจัดการเรียนรู 
(เทคนคิ,วิธีการสอนแบบ

ตางๆ)

วัตถุประสงค

เชงิพฤติกรรม

หัวขอ/รายการสัปดาห

ที่



อ.วิมลลักษณ-ใบงานครั้งที่  7-8

เกี่ยวกับการนํา

คุณธรรมและ

จริยธรรมไปใชใน

การดําเนินชีวิตที่มี

ความพอเพยีง

-นักศึกษาแตละ
กลุมนําเสนอผล

งานและรวมกัน

วิเคราะหกรณี

ตัวอยาง 

- บรรยายนํา
- มอบหมายแบงกลุมของ
นักศึกษาใหนําเสนอกรณี

ตัวอยางการนําคุณธรรม

และจริยธรรมไปใชในการ

ดําเนินชีวิตที่มีความ

พอเพียง

-ระดับบุคคล

-ระดับครอบครัว 
-ระดับองคกรและ

ชุมชน

1.เพื่อใหนักศึกษาอธิบาย

ความหมาย และความ
สําคัญของคุณธรรมและ

จริยธรรมได

2. เพื่อใหนักศึกษายกตัว
อยางการนําคุณธรรมและ

จริยธรรมไปใชในการ

ดําเนินชีวิตอยางพอเพยีง

ในระดับบุคคล 
ครอบครัว และระดับ

องคกรและชุมชนได 

-คุณธรรมและ
จริยธรรมนํา

ความพอเพยีง

7 - 8

ผูรับผิดชอบกิจกรรมการเรียนรู

ของนักศึกษา

กลยุทธการจัดการเรียนรู 
(เทคนิค,วิธีการสอนแบบ

ตางๆ)

วัตถุประสงค

เชิงพฤติกรรม

หัวขอ/รายการสัปดาหที่



อ.กัลยา -นักศึกษาทํากิจกรรม
ตามใบงานครั้งที่ 12

กิจกรรมสขุภาวะกับ

ชีวิตพอเพียง

- นักศึกษาเรียนรู
รวมกัน ชวยเหลือกัน 
และสรางความ

สมัพันธระหวางกัน  
ในระหวางปฏิบัติ

กิจกรรมการออกกําลัง

กาย

- การบรรยายนํา
- มอบหมายใบงาน 
“กิจกรรมสุขภาวะกบั
ชีวิตพอเพียง”
- สาธิตกิจกรรมการ
ออกกําลงักายบนพื้น

ฐานของความพอเพียง

- การใชกลยุทธ 
Active Learning
ใหนักศกึษามีสวนรวม

ในการทํากิจกรรมใน

ชั้นเรียน 

1. เพื่อใหนักศึกษา
ยกตัวอยางแนวทาง

การปฏิบัติเพื่อสุข

ภาวะที่ดีบนพื้นฐาน

ความพอเพยีง

2. เพื่อใหนักศึกษามี
ทักษะพื้นฐานในการ

ออกกําลงักายบน

พื้นฐานของความ

พอเพียง 

-สุขภาวะกับชีวิต
พอเพียง แนว
ทางการปฏิบัติเพื่อ

สุขภาวะที่ดีบน

พื้นฐานความ

พอเพียง 

10 - 12

ผูรับผิดชอบกิจกรรมการเรียนรู

ของนักศึกษา

กลยุทธการจัดการเรียนรู 
(เทคนิค,วิธีการสอนแบบ

ตางๆ)

วัตถุประสงค

เชิงพฤติกรรม

หัวขอ/รายการสัปดาหที่



อ.บญุสง - ใหนกัศกึษาทาํกิจกรรมกลุม รายงาน
หัวขอ “คนหาความสุข  อยาง
พอเพียง” โดยใหนกัศกึษาแตละกลุม

นําเสนอความสุขของบคุคล สังคม ใน
แงมุมตางๆ  ทีก่ลุมเห็นวาเปนการ
แสดงออกทางสุนทรียภาพของ

ความสุขอยางพอเพียง  ดวยการ
นําเสนอผานภาพถายและนํามาเสนอ

หนาชั้นเรียน

- นักศกึษาแบงกลุมนําเสนอผลงานที่
สื่อสารใหเห็นความสุขของบคุคล 
กลุม และสังคม ดวยภาพตาม
จินตนาการ ดวยวาจา และดวยความ
เรียง 

- ดําเนินการเสวนาเชิง
วิเคราะห  สุนทรียภาพ
ความสุขอยางพอเพียง ถาม-

ตอบ  ระหวางนักศกึษา -
ผูสอน

- แบงกลุมนักศกึษาทาํ
กิจกรรมรายงาน “คนหา
ความสุขอยางพอเพียง”
โดยการศกึษาคนควา

เพิ่มเติมจากหองสมุด

อินเตอรเน็ต และแหลง
สารสนเทศตางๆ 

1. เพื่อใหนกัศกึษา
อธิบายความหมาย

และความสําคัญ

ของสุนทรียภาพ

กบัความสุขได

2. เพื่อใหนกัศกึษา
วิเคราะห

สุนทรียภาพกบั

การดําเนินชีวิต

อยางมีความสุข

ของตนเอง 

-สุนทรียภาพ
ความสุขอยาง

พอเพียง

-การประยกุต
เศรษฐกจิพอเพียง

เพื่อการดํารงชีวิต

ที่มีสุนทรียภาพ 

13 - 15

ผูรับผิด

ชอบ

กิจกรรมการเรียนรูของนักศึกษากลยุทธการจัดการเรียนรู 
(เทคนคิ,วิธีการสอนแบบ

ตางๆ)

วัตถุประสงค

เชงิพฤติกรรม

หัวขอ/รายการสัปดาห

ที่


