
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ  พพ..ศศ.2552.2552  
((ThaiThai  Qualifications Framework for Higher Education ; Qualifications Framework for Higher Education ; 

TQF : TQF : HEdHEd  ))

มาตรฐานการอุดมศึกษาในแผนพัฒนาอุดมศึกษา
ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.

 
2551

 
-

 
2565)

มาตรฐาน 3 ดาน
•

 
มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

•
 

มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา
•

 
มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการ

 เรียนรู



มาตรฐานดานคุณภาพบณัฑิตมาตรฐานดานคุณภาพบณัฑิต  
TQF Learning DomainsTQF Learning Domains

• Ethics  and  Moral  Development

• Knowledge

• Cognitive  Skills

• Interpersonal  Skills  And  Responsibility

• Analysis  and Communication  Skills



การทําการทํา  TQF TQF ดานคุณภาพบณัฑิตดานคุณภาพบณัฑิต

•
 

เปนการพัฒนางานด านการ จัดการ เ รียนการสอนของ
 

มหาวิทยาลัยที่มุงเนนผลการเรียนรู (Learning
 

Outcomes) 

ของผูเรียน ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ํา 5 ดาน

•
 

ผลการเรียนรู (Learning
 

Outcomes) หมายถึง สิ่งที่พัฒนา ขึ้น
 

ในตัวผูเรียน ทั้งจากการเรียนในหองเรียน การจัดกิจกรรมใน
 

และนอกหลักสูตร ปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษากับนักศึกษา 

และระหวางนักศึกษากับอาจารย รวมทั้งประสบการณทั้งหลาย
 

ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย 



กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  หมายถึง  กรอบ
 

ที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ท
 

ี่

มุ ง เนนเป าหมายการจัดการศึกษาใหบรรลุคุณภาพตาม
 

มาตรฐานผลการเรียนรู  (Learning
 

Outcomes
 

:
 

LO)
 

ของแต
 



ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา  

((TT..QQ..FF..))  คอือะไรคอือะไร



กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ

ThaiThai  QualificationsQualifications  FrameworkFramework  ((TQFTQF))
คุณวฒุิ

ผลการเรียนรู

ป.ตรี

(ทั่วไป)

ป.โท

(ซับซอน)

ป.เอก

(ซับซอนขึ้น)

1.
 

คุณธรรม  จรยิธรรม LO
 

1 LO
 

2 LO
 

3

2.
 

ความรู LO
 

1 LO
 

2 LO
 

3

3.
 

ทักษะทางปญญา LO
 

1 LO
 

2 LO
 

3

4.
 

ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ
LO

 
1 LO

 
2 LO

 
3

5.
 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร
 และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

LO
 

1 LO
 

2 LO
 

3



มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

มาตรฐานผลการเรียนรู 

(LO)

มาตรฐานดานการจัดการเรียนรู 

(กลยุทธวิธีการสอนที่ใชพัฒนา)

มาตรฐานดานการวัดและ
 ประเมินผลการเรียนรู

1.

 
ดานคุณธรรม จริยธรรม

2.

 
ดานความรู

3.

 
ดานทักษะทางปญญา

4.

 
ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.

 
ดานทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

- PBL

- RBL

-

 
Project –

 
Based  Learning 

-

 
Case

 
Study

- 4 MAT System

- Cooperative  Learning 

- Inquiry Method

- เทคนิคการสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม

ฯลฯ

-

 
การประเมินตามสภาพจริง

(Authentic

 
Assessment)

-

 
การประเมินดวยวิธกีารที่

หลากหลาย



การพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะหการพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห

รองศาสตราจารย ดร. รัญจวน  คําวชริพิทักษ

ผูอํานวยการศูนยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต



การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
การคิดวิเคราะห เปนการคิดเชิงลึก มีการจําแนกแยกแยะ

 
คิดละเอียดจากเหตุไปหาผล เชื่อมโยงความสัมพันธในเชิง

 
เหตุและผล เพื่อเขาใจ รูความแตกตาง เปรียบเทียบความ

 
เหมือนความตาง ขอดี ขอเสีย การวิเคราะหอาจเปนเรื่องใกล

 


ตัว หรือเปนสถานการณปญหาที่เกิดขึ้น การพัฒนาทักษะการ
 

คิดวิเคราะหโดยใชกลยุทธการจัดการเรียนการสอน  กระทํา
 

ไดใน 3 ลักษณะ คือ กลยุทธใชแผนผังความคิด กลยุทธการใช
 



คําถาม และกลยุทธใชกรณีศึกษา



กลยทุธการใชแผนผังความคิดกลยทุธการใชแผนผังความคิด ( (Mind Mapping)Mind Mapping)

แนวคิดพื้นฐาน
 สําคัญของ

แผนผังความคิด 

(Mind Map)

มจีุดศูนยกลาง

(หัวขอเรื่อง)

อาจมกีารใชสี

จากเสนโยง
 ออกไปจากจุด
 ศูนยกลาง

ขอมูล

หัวขอ

เรื่องสําคัญ

แตกกิ่งกานกระจายออกไปรอบ

 ดานตามลําดับควาแสดงแสดง

 โครงสรางความคิด

กิจกรรม / การคิดวิเคราะห การ

 เรียนรูและประสบการณการ

 เรียนรูที่เกิดขึ้น 

เพื่อสรางจุดเดน

ชวยกระตุนความจํา

ทําใหแผนผังความคิดสดใส

 มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น



ตัวอยางแผนผังความคิดตัวอยางแผนผังความคิด









ประเภทของคําถาม

 คําถามที่ใชกระตุนความคิดพื้นฐาน

 คําถามที่ใชกระตุนการคิดวิเคราะห

กลยุทธการใชคําถามกลยุทธการใชคําถาม



จังหวัดที่ 76 ของประเทศไทย คือ จังหวัดอะไร

ใคร คือ บิดาแหงกฎหมายไทย

นักศึกษาที่ไดเปน The Star ของมหาวิทยาลัย  
เกษมบัณฑิตในปนี้คือใคร

คําถามที่ใชกระตุนความคิดพื้นฐานคําถามที่ใชกระตุนความคิดพื้นฐาน



คําถามทีใ่ชกระตุนการคิดวิเคราะหคําถามทีใ่ชกระตุนการคิดวิเคราะห
วิธี บังคับใชกฎหมายของไทยและมาเล เซีย  มีอะไร  
เหมือนกันหรือตางกันอยางไร (การเปรียบเทียบ)

การลดน้ําหนักที่ถูกตอง ควรปฏิบัติอยางไร (ความเขาใจ)

สาเหตุที่ทําใหมีผูเสียชีวิตเปนจํานวนมากจากธรณีพิบัติ “ส  ึ

นามึ” คืออะไร (การจําแนกแยกแยะ)

จากกิจกรรมนี้ทานไดขอคิดอะไร (การสรุป)

เหตุใดพรรคเพี่อไทย จึงไดรับการเลือกตั้งใหมีจํานวน ส.ส 

มากกวาพรรคประชาธิปตย (การวิเคราะห)



กลยุทธการจัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษากลยุทธการจัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษา  

((Case Study)Case Study)
กลยุทธการจัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษา เปนกลยุทธการจัดการ

 เรียนรูที่มีความมุงหวังใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรู (LO) เปาหมาย โดยให
 



ผู เรียนนําทฤษฎีและ/หรือ แนวคิด รวมทั้งประสบการณที่ประสบมา
 ประยุกตใชกับเหตุการณ และเรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้นในแบบกรณีศึกษา เปน
 วิธีการที่สงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียนคิดวิเคราะห แสดงจุดยืนและ
 อภิปรายอยางกวางขวางกับสมาชิกในกลุม การใชกรณีศึกษานี้มิไดมีคําตอบ
 ผิด  คําตอบถูก  แตตองการให ผู เรียนเห็นแนวคําตอบและเหตุผลท
 

ี่

หลากหลาย อันจะนําไปสูการคิด การตัดสินใจ และความสามารถในการ
 แกปญหาในบริบทตางๆ 



กรณีศึกษา “ผูอํานวยการโรงพยาบาล” 

ณ โรงพยาบาลประจําจังหวัดแหงหนึ่ง มีผูอํานวยโรงพยาบาลท่ีเกงมาก อายุอยูในวัยกลางคน เปนคนใจดี กรุณา

ตอคนท่ัวไป และปกครองลูกนองดวยความยุติธรรม ทานเปนท่ีเคารพนับถือของคนในจังหวัดมาก 

 ทานผูอํานวยการโรงพยาบาลมีภรรยาทํางานเปนหัวหนาแผนกผาตัดในโรงพยาบาลนั้นเอง ภรรยา

ผูอํานวยการฯ เปนผูท่ีทํางานเกง คลองแคลว กระฉับกระเฉง และเปนคนตรงไปตรงมา ลูกนองใหความเคารพ

นับถือ แตกลัวเกรงมากเพราะเธอเปนคนเสียงดัง มักจะตอวาและตักเตือนลูกนองดวยเสียงดัง ทําใหเปนท่ีอับอาย

แกผูอ่ืน เธอเปนคนเอาใจใครไมเปน แมแตกับสามีคือ ผูอํานวยการฯ เธอก็ไมเคยเอาใจใสปรนนิบัติเทาท่ีควร 

 ในปหนึ่ง ทางโรงพยาบาลไดจัดงานกาชาดข้ึน และจัดใหมีการประกวดเทพีกาชาดข้ึนเพื่อชวยหารายได

ใหกับโรงพยาบาล และชวยทําใหงานสนุกสนานครึกคร้ืนข้ึน ภรรยาผูอํานวยการฯ จึงไดไปเลือกสรรสาวงามมา

สงเขาประกวด เธอไดสาวงามอายุ 18 นางหนึ่ง มาจากตางจังหวัด เปนลูกชาวนา นํามาขัดสีฉวีววรณ อบรม

กิริยามารยาทแลวสงเขาประกวด ปรากฏวาสาวงามผูนี้ไดครองตําแหนงเทพีกาชาดในปนั้น 

 เม่ือไดครองตําแหนงเทพี สาวงามผูนั้นจึงไดงานทําท่ีตัวเมืองในจังหวัดนั้น ไมกลับไปทํานาอีก อยูมา

ได 1 เดือน เธอไดรับโทรเลขจากทางบานวาพอปวยหนัก เธอจึงรีบกลับไปแลวนําพอกับแมมาท่ีตัวจังหวัดเพื่อ

รับการรักษา เธอเขาไปขอความชวยเหลือจากภรรยาผูอํานวยการฯ ซ่ึงเคยใหความอุปการะมากอนขอใหชวย

รักษาพอของตน ภรรยาผูอํานวยการฯ จึงขอรองใหผูอํานวยการฯ ชวยจัดการรับอุปการะดูแลพอของหญิงสาว ผู

อํานวยการฯ ก็ไดจัดการทุกอยางใหเรียบรอย เนื่องจากพอของหญิงสาวปวยเปนโรคเร้ือรัง จึงตองอยูพักรักษาตัว

ท่ีโรงพยาบาลเปนเวลานาน ผูอํานวยการฯ ก็ไดใหความเอาใจใสดูแลแวะมาเยี่ยมอาการอยูเสมอ 

 จากการแวะมาเย่ียมเยียนพอของหญิงสาว ทําใหผูอํานวยการฯ ไดใกลชิดกับหญิงสาวมากข้ึน และเกิด

ความรูสึกชอบพอหญิงสาวมากข้ึน หญิงสาวรูตัวจึงนําความไปปรึกษาแม แมเห็นวาผูอํานวยการฯ เปนคนดี 

และมีฐานะดีจะเปนท่ีพึ่งท่ีดีของตน ของพอ และของลูกสาวได จึงไมคิดจะคัดคาน แตอีกใจหนึ่งไมกลา

สนับสนุนจึงบอกแตเพียงวา ลูกโตแลวใหคิดตัดสินใจเอาเอง 

 ตอมาหญิงสาวจึงตกเปนภรรยานอยของผูอํานวยการฯ นางพยาบาลคนหนึ่งเกิดรูเห็นเหตุการณ จึงนํา

ความไปบอกภรรยาผูอํานวยการฯ ภรรยาผูอํานวยการฯ โกรธมากตามไปตอวาสามีทันทีท่ีโรงพยาบาล ทําให

ผูอํานวยการฯ รูสึกเสียหนาและอับอายมาก จึงขนขาวของไปอยูกับหญิงสาว 

 



จากเหตุการณนี้ ทานเห็นวา ตัวละครใดเลวที่สุด 

  

    1.  ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

    2.  ภรรยาผูอํานวยการ 

    3.  เทพ ี

    4.  แมเทพี 

    5.  นางพยาบาล 

 

 

 



ใบงาน 

 

1.  เปรียบเทียบความเห็นของแตละกลุม 
 

ลําดับท่ี กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 กลุมท่ี 3 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

2. แนวทางการแกไขปญหาของแตละกลุม 

กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 กลุมท่ี 3 
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