
ส่วนที่ ๓ 
สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.๒๕๕๒ สําหรับนําไปกําหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในทุก
ระดับคุณวุฒ ิและสาขา/สาขาวิชา เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้
สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา  
ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยจึงมีความเก่ียวข้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 ในท่ีนี ้จะกล่าวถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิในประเด็นต่างๆ ดังนี ้ 
  ๓.๑ ความหมายของกรอบมาตรฐานการคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  ๓.๒ หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ  
  ๓.๓ การเรียนรูแ้ละมาตรฐานผลการเรียนรู ้
  ๓.๔ มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒ ิ
   ๑) ระดับปริญญาตร ี
   ๒) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๓) ระดับปริญญาโท 
   ๔) ระดับปริญญาเอก 
   ๓.๕ การทวนสอบมาตรฐาน 
   ๓.๖ ปัจจัยสู่ความสําเร็จท่ีจําเป็นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 
๓.๑ ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education, TQF : HEd)  หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับท่ี
สูงข้ึน การแบ่งสายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพ่ิมสูงข้ึนตามระดับของ
คุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับเวลาท่ีต้องใช้ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒ ิ
การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รวมท้ังระบบและกลไกท่ีให้ความม่ันใจในประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ้  
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcomes) ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิ
และสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและ



                                                          คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
 

 

๒๐

เชื่อม่ันถึงผลการเรียนรู้ ท่ีบัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียงกันได้กับ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีดีท้ังในและต่างประเทศ 
 
๓.๒ หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

๑) ยึดหลักความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา
โดยมุ่งให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษา
ของชาต ิและมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยน
กลวิธีการสอนของอาจารย ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือให้
ม่ันใจว่าบัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวังได้จริง 

๒) มุ่งเน้นท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
ข้ันต่ําเชิงคุณภาพ เพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องได้เข้าใจและ
ม่ันใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มท่ีผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา คือ กําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตท่ีคาดหวังไว้ก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีจะส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้
นั้นอย่างสอดคล้องและส่งเสริมกันอย่างเป็นระบบ 

๓) มุ่งท่ีจะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ท่ีได้ดําเนินการไว้แล้วเข้าด้วยกันและ
เชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายให้ผู้เก่ียวข้องได้เข้าใจอย่างชัดเจนเก่ียวกับ
ความหมายและความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับต่างๆ 

๔) มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเป็นท่ียอมรับและ
เทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาท่ีดีท้ังในและต่างประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาจะช่วยกําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกข้ันตอนอย่างเป็นระบบ 
โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่าง
หลากหลาย โดยม่ันใจถึงผลผลิตสุดท้ายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ เป็นท่ี
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นคนดีของสังคม ช่วยเพ่ิมความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการ
พัฒนาประเทศไทย 
 

๓.๓ การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู ้
 ๑) การเรียนรู ้  
 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่ระดับท่ี ๑ อนุปริญญา (๓ ปี) และสิ้นสุดท่ีระดับท่ี ๖ 
ปริญญาเอก ดังนี ้
  ระดับท่ี ๑ อนุปริญญา (๓ ป)ี 
  ระดับท่ี ๒ ปริญญาตร ี
  ระดับท่ี ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
 

 

๒๑

  ระดับท่ี ๔ ปริญญาโท 
  ระดับท่ี ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  ระดับท่ี ๖ ปริญญาเอก 
 บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน แต่ท้ังนี้
ข้ึนอยู่กับหลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอาจข้ึนอยู่กับคะแนนเฉลี่ยสะสม
หรือเงื่อนไขอ่ืนเพ่ือให้ม่ันใจว่าผู้สมัครเข้าศึกษาต่อจะมีโอกาสประสบความสําเร็จการศึกษาระดับท่ี
สูงข้ึนและซับซ้อนยิ่งข้ึน  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแบ่งสายวิชาเป็น ๒ สาย ได้แก่ ๑) สายวิชาการ เน้น
ศาสตร์บริสุทธิ์ทางด้านศิลปศาสตร์หรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ เป็นหลัก ไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงกับการประกอบอาชีพ และ ๒) สายวิชาชีพซึ่งมุ่งเน้น
การศึกษาในลักษณะของศาสตร์เชิงประยุกต ์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และทักษะระดับสูงซึ่งจําเป็นต่อ
การประกอบอาชีพ และนําไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 การเรียนในสายวิชาการควรจะพัฒนาความสามารถท่ีสําคัญท้ังในการทํางานและการดํารงชีพ
ในชีวิตประจําวัน ส่วนหลักสูตรสายวิชาชีพควรเก่ียวข้องกับความเข้าใจ การวิจัยและความรู้ทาง
ทฤษฎีในสาขา/สาขาวิชาและสาขา/สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอย่างท่ัวถึง และพัฒนาความสามารถใน
การคิดและการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมกับทุกสถานการณ์ อยา่งไรก็ตาม หลักสูตรท้ังสองสายมีจุดเน้น
ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งควรสะท้อนให้เห็นในรายละเอียดของเนื้อหาสาระสําคัญและในชื่อปริญญา ผู้สําเร็จ
การศึกษาในสายวิชาหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปศึกษาต่อระดับสูงข้ึนในอีกสายวิชาหนึ่งได้ ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาอาจจะกําหนดเงื่อนไขบางประการของการเข้าศึกษาได้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีพ้ืน
ฐานความรู้และทักษะท่ีจําเป็นเพียงพอสําหรับการศึกษาต่อในระดับนั้นๆ และบรรลุผลการเรียนรู้
ตามท่ีหลักสูตรนั้นๆ คาดหวัง 
 การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีนักศึกษาพัฒนาข้ึนในตนเองจาก
ประสบการณ์ท่ีได้รับระหว่างการศึกษา โดยผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาตคิาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย ๕ ด้าน ดังนี ้
  (๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังในส่วนตนและส่วนรวม 
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม ท้ังในเรื่องส่วนตัวและสังคม 
  (๒) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและ
การนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการ
ต่างๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได ้
  (๓) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆใน
การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เม่ือต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่ได้คาดคิดมาก่อน 
  (๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal 
Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นํา 
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ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
  (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Numerical Analysis,Communication and Information Technology Skills) หมายถึง 
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ความสามารถในการสื่อสารท้ังการพูด การเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นอกจากผลการเรียนรู้ท้ัง ๕ ด้านนี้ บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง เช่น การ
เต้นรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงต้อง
เพ่ิมการเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)  
 

 ๒) มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ข้อกําหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลท่ีมุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาข้ึนจากการ
เรียนรู้ท้ัง ๕ ด้านท่ีได้รับการพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดให้ ท้ังในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นได้อย่างเป็นท่ีเชื่อถือเม่ือเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้ว 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ซ่ึงมีอย่างน้อย ๕ ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
บัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแต่ละด้านจะมีระดับความซับซ้อนเพ่ิมข้ึน เม่ือระดับคุณวุฒิ
สูงข้ึน ทักษะและความรู้จะเป็นการสะสมจากระดับคุณวุฒิท่ีต่ํากว่าสู่ระดับท่ีสูงข้ึน  ดังนั้น มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
ของระดับคุณวุฒิท่ีต่ํากว่าด้วย 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้กับนักศึกษาทุกคน แม้ว่าบางสาขา/
สาขาวิชานักศึกษาจําเป็นต้องพัฒนาเป็นการเฉพาะ เช่น จรรยาบรรณของแพทย์ นักบัญชี และนัก
กฎหมาย เป็นต้น  
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา จะเก่ียวข้องโดยตรงกับ
สาขา/สาขาวิชาท่ีเรียน ซึ่งต้องระบุรายละเอียดของความรู้และทักษะของสาขา/สาขาวิชาท่ีเหมาะสม
กับระดับคุณวุฒิไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มุ่งหวัง
ให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ต้องบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านเหล่านี ้
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ต้อง
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านนี้ แต่สําหรับนักศึกษาท่ีเรียนในสาขา/สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องโดยตรง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้นี้จะต้องเน้นให้มีความชํานาญมากกว่านักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอ่ืนๆ เช่น 
นักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีความชํานาญและทักษะตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๓.๔ มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ  
 

 ๑) ระดับปริญญาตร ี
  มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีอย่างน้อยต้องเป็นดังนี ้
   (๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ ทางค่านิยม 
ความรู้สึกของผู้อ่ืน ค่านิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างท่ีด ี
เข้าใจผู้อ่ืนและเข้าใจโลก เป็นต้น 
  (๒) ด้านความรู ้
  มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีใน 
องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเก่ียวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะ
ด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
  (๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และใช้ข้อมูลท่ีได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอ่ืนๆ ด้วยตนเอง 
สามารถศึกษาปัญหาท่ีค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
คํานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎ ีประสบการณ์ทางภาคปฏิบัต ิและผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถ 
ใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ
นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  (๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้นําหรือ
สมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในสถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ 
ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและ
ของกลุ่มรบัผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังพัฒนาตนเองและอาชีพ 
  (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สามารถศึกษาและทําความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิค
ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การ
เขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกันได ้
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 ๒) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
 มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต อย่างน้อยต้องเป็น
ดังนี ้
  (๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และทางวิชาชีพโดยใช้การวินิจฉัยทาง
ค่านิยม ทางศีลธรรม ทางความรู้สึกของผู้อ่ืน ทางค่านิยมพ้ืนฐานและทางจรรยาบรรณวิชาชีพ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมระดับสูงในสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับความขัดแย้ง
ทางค่านิยมและความสําคัญก่อนหลัง แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสมํ่าเสมอโดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมระหว่างเป้าหมายและจุดประสงค์ส่วนตัวและส่วนรวม เป็นแบบอย่างและเป็นผู้นําใน
การทํางานท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน 
  (๒) ด้านความรู ้
  มีความรู้ระดับสูงท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนมีความรู้
ในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือสัมพันธ์กัน มีความรูเ้ก่ียวกับงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพ ตลอดจนผลกระทบของความก้าวหน้าต่อทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีได้รับการยอมรับ 
  (๓) ด้านทักษะทางปัญญา  
  สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎี และประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ เพ่ือศึกษาประเด็น
หรือปัญหาท่ีซับซ้อน สามารถระบุแหล่งข้อมูลหรือเทคนิคการวิเคราะห์เพ่ิมเติมตามท่ีต้องการและ
คํานึงถึงสถานการณ์จริงท่ีแตกต่างกันในการวิเคราะห์ประเด็น สรุปผลและการจัดทําข้อเสนอในการ
แก้ไขปัญหาหรือกลยุทธ์ในการปฏิบัต ิ
  (๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  สามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเองและเป็นกลุ่มในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย
รวมท้ังสถานการณ์ใหม่หรือท่ีต้องการไหวพริบและความฉับไวอย่างสูง แสดงความรับผิดชอบอย่างสูง
ในหน้าท่ีการงานหรือสถานการณ์อ่ืนๆทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะใหม่ๆ และ
ความรู้ท่ีต้องการ ท้ังหนา้ท่ีการงานในปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคต 
  (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ท่ีหลากหลายอย่างชาญฉลาดในการศึกษาค้นคว้า
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพูด การเขียนรวมท้ังการ
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการประเมินความสําเร็จของการสื่อสารต่อกลุ่มบุคคล
ต่างๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 
 ๓) ระดับปริญญาโท  
 มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาโท อย่างน้อยต้องเปน็ดังนี ้
  (๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดย
คํานึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน และเม่ือไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียง
พอท่ีจะจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
 

 

๒๕

และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วย
ความไวต่อความรู้สึกของผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยู่เพ่ือการ
ทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการส่งเสริม
ให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทํางานและในชุมชนท่ี
กว้างขวางข้ึน 
  (๒) ด้านความรู ้ 
  มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญและนํามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติใน
วิชาชีพ มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชา
เฉพาะในระดับแนวหน้า มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆและการประยุกต์ ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันท่ีมีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ
ตระหนักในระเบียบข้อบังคับท่ีใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อสาขาวิชาชีพ รวมท้ังเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
  (๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
  ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวิชาการ
และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหาสามารถใช้ดุลย
พินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับ
องค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีท้าทายสามารถใช้เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการ
วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะท่ี
เก่ียวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปท่ีสมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพท่ีมีอยู่
เดิมได้อย่างมีนัยสําคัญ 
  (๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  สามารถแก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมท้ังวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได ้มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
ตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มท่ีในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ แสดงออกทักษะการ
เป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุ่ม 
  (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่าง
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไป โดยการนําเสนอ
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๒๖

รายงานท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมท้ัง
วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าท่ีสําคัญ 
 

 ๔) ระดับปริญญาเอก 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาเอก อย่างน้อยต้องเป็นดังนี ้
  (๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  สามารถจัดการเก่ียวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือ
วิชาชีพ ในกรณีท่ีไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอท่ีจะจัดการกับปัญหาท่ี
เกิดข้ึนได ้ก็สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู ้ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐานด้วยหลักการท่ีมีเหตุผลและ
ค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยคํานึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนท่ีจะได้รับ
ผลกระทบ ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและแก้ไข 
สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้ง
และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทํางานและในชุมชนท่ีกว้างขวางข้ึน 
  (๒) ด้านความรู ้
  สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งใน
องค์ความรู้ท่ีเป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมท้ังข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและ
แนวคิดท่ีเป็นรากฐาน มีความรู้ท่ีเป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปัญหาสําคัญท่ีจะเกิดข้ึนรู้
เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด สําหรับหลักสูตรใน
สาขาวิชาชีพ จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงใน
วิชาชีพ ท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิการพัฒนาสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา
ท่ีศึกษาค้นคว้า 
  (๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
  สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาสําคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ 
สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ท่ีสร้างสรรค์ โดย
บูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชาท่ีศึกษาในข้ันสูงสามารถออกแบบและ
ดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องท่ีซับซ้อนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุง
แนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยสําคัญ 
  (๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพสามารถวางแผน
วิเคราะห์และแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดด
เด่นในการเป็นผู้นําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมท่ีซับซ้อน 
  (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน
ประเด็นปัญหาท่ีสําคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกใน
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๒๗

สาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไป โดยการนําเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังวิทยานิพนธ์หรือโครงการ
ค้นคว้าท่ีสําคัญ 
 
๓.๕ การทวนสอบมาตรฐาน 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกําหนดกรอบแนวทางให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและผู้
ประเมินภายนอกรับรู้ถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของบัณฑิตในด้านความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาในระดับคุณวุฒิต่างๆ อย่างไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เหล่านี้
จะมีลักษณะกว้างๆและจะต้องแปลความหมายโดยผู้มีประสบการณ์ท่ีคุ้นเคยกับสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 
ท้ังยังต้องมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานผลการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่งรวมถึงของ
สถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติท่ีดีด้วย 
 การทวนสอบ หมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการใด ๆ เช่น การสังเกต การ
ตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพ่ือยืนยนัพิสูจน์ว่า สิ่งท่ีกําหนดข้ึนนั้นได้มีการดําเนินการ
และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งซึ่งจะต้อง
ดําเนินการท่ีให้ความม่ันใจได้ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเป็นท่ีเข้าใจตรงกันท้ังสถาบัน และมี
การดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จนั้นคือต้องมีการทวนสอบ ซึ่งผู้ประเมินภายนอก
อาจต้องการตรวจสอบด้วยว่าได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเชื่อถือได ้
 กลยุทธ์ท่ีใช้โดยปกติท่ัวไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ได้แก่ การตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษคําตอบข้อสอบของนักศึกษาและงานท่ีรับ
มอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา การประเมินภาควิชาและ
หลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก และการรายงานเก่ียวกับทักษะของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
 การทวนสอบมาตรฐานบางส่วนอาจจะดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ท่ีมีความร่วมมือ
ทางการศึกษา แต่จะมีกระบวนการอย่างไรนั้น ข้ึนอยู่กับรายละเอียดของการจัดการและความมี
ประสิทธิภาพของการดําเนินการร่วมกัน อย่างไรก็ตาม สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนจะต้องรับผิดชอบ
ในการทวนสอบมาตรฐานเพ่ือให้ม่ันใจว่าจะรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างสมํ่าเสมอ 
 
๓.๖ ปัจจัยสู่ความสําเร็จท่ีจําเป็นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 การเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านเกิดข้ึนได้หลายวิธี ดังนั้น การบรรลุผลสําเร็จ
ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านจะต่างกัน การสอนจะต้องใช้กลยุทธ์การสอนท่ีเหมาะสมกับ
รูปแบบต่างๆ ของการเรียนรู ้รวมท้ังมีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนนั้นๆอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นสัดส่วนสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่าปัจจัยสู่ความสําเร็จเหล่านี้เป็นท่ีเข้าใจของคณาจารย์ผู้เก่ียวข้อง และนําไปใช้ในการเรียนการสอน 
ปัจจัยสู่ความสําเร็จท่ีจําเป็นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน มีดังนี ้
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๒๘

  ๑) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  การพัฒนาด้านนี้เก่ียวข้องกับการผสมผสานความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและ
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ ยุทธศาสตร์ท่ีใช้ในการ
พัฒนาจะรวมถึงการเป็นแบบอย่างท่ีด ีการวิเคราะห์และสะท้อนพฤติกรรมของตนเองและของผู้อ่ืนใน
สถานการณ์ต่างๆกัน การอภิปรายเป็นกลุ่มในเรื่องความขัดแย้งทางความคิดอย่างง่ายๆและท่ีซับซ้อน
มากข้ึน จะช่วยให้นักศึกษาเห็นค่านิยมของตนเองได้ชัดเจนยิ่งข้ึน และเกิดความคิดโดยใช้หลักการ
ท่ัวไปว่า สิ่งท่ีตนเชื่อควรเป็นแนวทางกําหนดพฤติกรรมของตนเองได้ หลักในการถ่ายทอดการเรียนรู้
จะต้องมีการอภิปรายเก่ียวกับสถานการณ์ท่ีเป็นไปไดต้่างๆ รวมถึงสถานการณ์ท่ีนักศึกษาจะต้องเผชิญ
ในชีวิตภายหน้าและในการทํางาน แม้ว่าผลการเรียนรู้ด้านนี้อาจถูกจัดเป็นรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะ แต่ควรใช้ทุกโอกาสในการเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชาท่ีสอนรวมท้ัง
การจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  ๒) การแสวงหาความรู ้
  ปัจจัยสําคัญ คือ การจัดภาพรวมอย่างกว้างๆ เก่ียวกับการจัดโครงสร้างและเนื้อหาสาระ
ในการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้า และเม่ือมีข้อมูลใหม่เพ่ิมข้ึนควรจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาท่ีจัดไว้นั้น และ
เชื่อมโยงกับความรู้เดิมของนักศึกษา เพ่ือให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจและนํามาใช้ การใช้เครื่องมือ
ช่วยจําและการทบทวนเนื้อหาท่ีสําคัญเป็นระยะๆจะช่วยให้ม่ันใจได้ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ในความทรงจํา
ได้ในระยะยาว 
  ๓) การพัฒนาทักษะทางปัญญา 
  ปัจจัยสู่ความสําเร็จ คือ การพัฒนาความคิดรวบยอด รวมท้ังหลักการทางทฤษฏีและการ
ฝึกปฏิบัต ิการวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นลําดับข้ันตอนตามแผนท่ีวางไว้และต้อง
ฝึกปฏิบัติในหลายสถานการณ์ รวมท้ังท่ีคล้ายคลึงกับสถานการณ์ท่ีคาดว่าจะได้ใช้ในอนาคตเพ่ือช่วย
ในการถ่ายทอดความรู้และนําไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆตามความเหมาะสมการพัฒนาความสามารถ
ในการกําหนดและใช้ทักษะทางปัญญาในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ท่ีไม่คาดคิดมาก่อน จําเป็นต้องมีการ
ทํางานในการแก้ปัญหาแบบปลายเปิดโดยให้ความช่วยเหลือในการจําแนกแยกแยะ และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจ 
  เพ่ือเป็นการพัฒนาความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ นักศึกษา
ควรถูกฝึกให้สามารถสะท้อนกระบวนการคิดของตนเอง เม่ือพบกับงานใหม่ๆท่ีท้าทายและสามารถ
พัฒนาการจัดการกลยุทธ์ในการคิดของตนเองเม่ือต้องแก้ไขประเด็นปัญหาในลักษณะต่างๆ 
  ๔) การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ปัจจัยสู่ความสําเร็จ คือ การมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและได้รับข้อมูลป้อนกลับ
ต่อผลการทํางานท่ีสร้างสรรค์ ข้อมูลป้อนกลับดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้านักศึกษาได้วิเคราะห์
พฤติกรรมของตนเองในสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ และสามารถพัฒนาเป็นหลักในการแสดงพฤติกรรมของ
ตนเอง  
  การพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบสําหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจําเป็นต้อง
มอบหมายงานให้นักศึกษาท่ีจะพัฒนาและกระตุ้นความสามารถเหล่านั้นด้วยความมุ่งหวังให้มีผลงานท่ี
ก้าวหน้าข้ึนตามลําดับ 
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  ๕) การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
  ปัจจัยสู่ความสําเร็จ คือ การจดัการสอนท่ีมีการฝึกปฏิบัติเป็นลําดับข้ันตอนตามท่ีวางแผน
ไว้พร้อมท้ังให้ข้อมูลย้อนกลับและคําแนะนําในการปรับปรุงทักษะท่ีจําเป็นทางด้านการคํานวณอย่าง
ง่ายๆ แก่นิสิต เพ่ือปรับปรุงทักษะท่ีจําเป็นทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายๆ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
  นิสิตท่ีเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถต่างกันในการใช้ทักษะด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร ซึ่งบางคนต้องได้รับการสอนเป็นพิเศษ ท้ังนี้ อาจทําได้โดยการ
สอนโดยตรงร่วมกับการฝึกปฏิบัต ิและควรให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะเหล่านี้ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวังซึ่งสูงข้ึนตามลําดับ 
 

การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสู่การปฏิบัติ 
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