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       จากที่ ได้รับฟังผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) นั้น 

       กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education, TQF: 
HEd) เป็นกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อม โยง
ต่อเนื่องจากคุณวุฒิระกับหนึ่งไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น การแบ่งสาย
วิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพ่ิม
สูงขึ้นตามระดับของ คุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
เวลาที่ต้องใช้ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ การ
เปิดโอกาสให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
ซึ่งเปน็การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไก
ที่ให้ความม่ันใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตร- 
ฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่า
สามารถผลิตบัณฑิตให้ บรรลคุุณภาพตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

          หลักการส าคัญของ TQF 
          1. เป็นเครื่องมือในการน าแนวนโยบายการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการวัดการศึกษาตาม ที่ก าหนดใน 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การ ปฏิบัติใน
สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
          2. มุ่งเน้นที่ Learning Outcomes ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ขั้นต่ าเชิงคุณภาพเพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิต 
          3. มุ่งประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ที่เก่ียวกับ
เรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเข้าไว้ด้วยกันและ
เชื่อม โยงให้เป็นเรื่องเดียวกัน 
          4. เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการ
สร้างความเข้าใจและความมั่น ใจในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง/มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคม

การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
ก า รสอนต ามกรอบ มาต ร ฐ านคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

       กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ(Thai Qualifications Framework 
for Higher Education, TQF: HEd) เป็น
กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาของประเทศ  

         มาตรฐานผลการเรยีนรู้ (Domains 
of Learning) ของคุณวุฒิประเทศไทยมีอย่าง
น้อย 5 ด้าน ดังนี ้
          1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
          2. ด้านความรู้  
          3. ด้านทักษะทางปัญญา  
          4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  
          5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

         อาจจะมีมากกว่า 5 ด้านก็ได้ 

          การใช้เทคนิคการสอน สามารถ
น ามาใช้ได้ตามความเหมาะสมตามบริบทใน
สถาบันอุดมศึกษา เช่น ในสายการสอน
ทางด้านงานคหกรรมศาสตร์ จะต้องใช้
หลักการสอนแบบ OAE ที่นิยมใช้ในกลุม่
สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการฝึกปฏิบัติ และ
รูปแบบการสอนอื่นๆ เช่น การสอนการสอบ
แบบ Stem, การสอนแบบ Stad, การสอน
แบบ Storyline, การสอนแบบ Station 
teching, การสอนแบบ Sts เป็นต้น 

        การใช้สื่อในการเรยีนการสอน สามารถ
ใช้ส่ือที่หลากหลายได้เช่นกัน โดยส่วนใหญ่ จะ
ใชว้ิดีโอคลิป (VDO Clip) เป็นหลัก เนื่องจาก
กระตุ้นความสนใจได้ด ีทั้งนี้ต้องขึ้นอยูก่บั
ขั้นตอนและหลักการเลือกสือ่เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนด้วย 

 
 



   
และสถาบันอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศเก่ียวกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่คาดว่าจะพึงมี 
          5. มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใด ๆ ของ
ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้ใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งใน และต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตรตลอดจนกระบวนการ
เรียนการ สอนได้อย่างหลากหลายโดยมั่นใจถึงคุณภาพของ
บัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียน รู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่พึงพอใจ
ของนายจ้าง 
          6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

         มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of Learning) 
ของคุณวุฒิประเทศไทยมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ 
          1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 
          2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
          3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
          4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 
          5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, Communication 
and Information Technology Skills) ในบางสาขาวิชาอาจ
ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้มีมากกว่า 5 ด้านก็ได้  

          เช่น บางสาขาวิชา เน้นทักษะของการฝึกฝนให้เกิด
ความช านาญ ก็จะเพ่ิมมาตรฐานผลเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัย 
(Domain of Psychomotor Skills) หรือบางสาขาวิชต้องการ 
ใช้บัณฑิตของสาขาวิชามีมาตรฐานผลการเรียนรู้มากกว่า หรือ
พิเศษกว่าบัณฑิตในสาขาวิชาอ่ืนก็สามารถก าหนดเพ่ิมเติมได้  

          การใช้เทคนิคการสอน สามารถน ามาใช้ได้ตามความ
เหมาะสมตามบริบทในสถาบันอุดมศึกษา เช่น ในสายการสอน
ทางด้านงานคหกรรมศาสตร์ จะต้องใช้หลักการสอนแบบ OAE 
(Objective, Activity, Evaluation) โดยเน้นที่กิจกรรม 
(Activity) โดยให้เกิดทักษะการปฏิบัติให้ได้มากท่ีสุด  โดยมี
ขั้นตอนการฝึกให้คิด ท าให้รู้ ดูให้เป็น ในบางครั้งอาจจะให้
นักศึกษาท าการจับคู่เพ่ือปฏิบัติงานร่วมกัน และวิจารณ์ผลงาน
ของนักศึกษาที่เป็นคู่ของตนเอง ทั้งนี้ ยังมีเทคนิคการสอนอ่ืนๆ 
ที่สามารถน าไปปรับใช้ได้มากมาย เช่น การสอบแบบ Stem, 
การสอนแบบ Stad, การสอนแบบ Storyline, การสอนแบบ 
Station teching, การสอนแบบ Sts เป็นต้น 

 
 
  



   
        การใช้สื่อในการเรียนการสอน สามารถใช้สื่อที่
หลากหลายได้เช่นกัน โดยส่วนใหญ่ จะใช้วิดีโอคลิป (VDO 
Clip) เป็นหลัก เนื่องจากกระตุ้นความสนใจได้ดี และท าให้เกิด
ความคิดตามกรอบที่ผู้สอนสามารถน าเสนอให้นักศึกษาได้ฝึก
คิด ฝึกปฏิบัติ รวมถึงสามารถสร้างสรรค์งานทางด้านคหกรรม
ศาสตร์ เพ่ือต่อยอดได้ 

         หลักการเลือกสื่อการสอน  
         การเลือกสื่อการสอน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ท า
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด จ าเป็นจะต้องมีจุดประสงค์
ในการเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสม ซึ่งหลักการเลือก สื่อการ
สอนมี ดังนี้   
           1. สื่อนั้นต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนและ
จุดมุ่งหมายที่จะสอน  
           2. เลือกสื่อที่มีเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจ และ
เป็นสื่อที่จะให้ผลต่อการเรียนการสอนมากท่ีสุด ช่วยให้ผู้เรยีน
เข้าใจ เนื้อหาวิชานั้นได้ดี เป็นล าดับขั้นตอน 
           3. เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้ และ
ประสบการณ์ของผู้เรียน 
           4. สื่อนั้นควรสะดวกในการใช้ มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อน
ยุ่งยากจนเกินไป 
           5. ต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตที่ดี มี
ความชัดเจน และเป็นจริง 
           6. มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรือถ้าจะผลิตเองควรคุ้ม
กับเวลา และการลงทุน 
  
       ขั้นตอนการใช้สื่อการสอน  
การใช้สื่อการสอนนั้นอาจจะใช้เฉพาะขั้นตอนใดข้ันตอนหนึ่ง
ของการสอน หรือจะใช้ทุกข้ันตอนก็ได้ ดังนี้  
        1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจในเนื้อหาที่ก าลังจะเรียนนั้น  สื่อที่ใช้ในขั้นนี้จึงเป็นสื่อที่
แสดงเนื้อหากว้างๆ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในครั้ง
ก่อน  ยังมิใช่สื่อที่เน้นเนื้อหาเจาะลึกอย่างแท้จริง และควร
เป็นสื่อที่ง่ายต่อการน าเสนอในระยะเวลาอันสั้น เช่น วิโอดี
คลิป ภาพ บัตรค า เป็นต้น  
        2. ขั้นด าเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการ
เรียน  เป็นขั้นที่จะให้ความรู้ เนื้อหาอย่างละเอียดเพ่ือสนอง
วัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้ ผู้สอนควรเลือกสื่อให้ตรงกับเนื้อหา และ
วิธีการสอน ต้องมีการจัดล าดับขั้นตอนการใช้สื่อให้เหมาะและ
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน การใช้สื่อในขั้นนี้ จะต้องเป็น
สื่อที่เสนอความรู้อย่างละเอียดถูกต้องและชัดเจนแก่ผู้เรียน 



   
เช่น สไลด์  แผนภูมิ วีดิทัศน์ เป็นต้น 
         3. ขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ  เป็น การเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ตรงแก่  ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทดลองน า
ความรู้ที่เรียนมาแล้วไปใช้แก้ปัญหาในขั้น ฝึกหัด โดยการลง
มือ   ฝึกปฏิบัติเอง สื่อในข้ันนี้จึงเป็นสื่อที่เป็นประเด็นปัญหา
ให้ผู้เรียนได้ ขบคิด โดยผู้เรียนเป็นผู้ใช้สื่อเองมากที่สุด เช่น 
ภาพ บัตรปัญหา สมุดแบบฝึกหัด เป็นต้น 
         4. ขั้นสรุปบทเรียน  เป็นการย้ าเนื้อหาบทเรียนให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจ  ที่ถูกต้อง  และตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้ง
ไว้ ขั้นสรุปควรใช้เวลาเพียงสั้นๆ สื่อที่สรุปจึงควร  ครอบคลุม
เนื้อหาส าคัญทั้งหมด เช่น แผนภูมิ แผ่นโปร่งใส เป็นต้น  
         5. ขั้นประเมินผู้เรียน  เป็น การทดสอบว่าผู้เรียน
เข้าใจในสิ่งที่เรียนไปถูกต้องมากน้อยเพียงใด และบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ สื่อในข้ันการประเมินนี้มักจะเป็น
ค าถามจากเนื้อหาบทเรียนโดยอาจมีภาพประกอบ ด้วยก็ได้ 

         ความหมายของการวัดผล การทดสอบ และการ
ประเมินผล 
         การวัดผลการ (Measurement) หมายถึง 
กระบวนการหาปริมาณ หรือจ านวนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้
เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นมาตรวัด ผลจากการวัดจะ
ออกมาเป็นตัวเลข หรือสัญลักษณ์   
         การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตัดสิน 
หรือวินิจฉัยสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดผลโดยให้ความหมาย
เป็นระดับที่ชัดเจน เช่น มากที่สุด – น้อยที่สุด 

        จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา 
        1. วัดผลเพ่ือและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน 
หมายถึง การวัดผลเพื่อดูว่านักเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าใจใน
เรื่องใดอย่างไร แล้วครูพยายามอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความเจริญงอกงามตามศักยภาพของนักเรียน 
        2. วัดผลเพ่ือวินิจฉัย หมายถึง การวัดผลเพ่ือค้นหา
จุดบกพร่องของนักเรียนที่มีปัญหาว่า ยังไม่เกิดการเรียนรู้ตรง 
จุดใด เพื่อหาทางช่วยเหลือ 
        3. วัดผลเพ่ือจัดอันดับหรือจัดต าแหน่ง หมายถึง การ
วัดผลเพ่ือจัดอันดับความสามารถของนักเรียนในกลุ่มเดียว 
กันว่าใครเก่งกว่า ใครควรได้อันที่ 1 2 3 
        4. วัดผลเพ่ือเปรียบเทียบหรือเพ่ือทราบพัฒนาการของ
นักเรียน หมายถึง การวัดผลเพื่อเปรียบเทียบความ 
สามารถของนักเรียนเอง เช่น การทดสอบก่อนเรียน และหลัง
เรียนแล้วน าผลมาเปรียบเทียบกัน 



   
        5. วัดผลเพ่ือพยากรณ์ หมายถึง การวัดเพ่ือน าผลที่ได้
ไปคาดคะเนหรือท านายเหตุการณ์ในอนาคต  
        6. วัดผลเพ่ือประเมินผล หมายถึง การวัดเพื่อน าผลที่
ได้มาตัดสิน หรือสรุปคุณภาพของการจัดการศึกษาว่า 
มีประสิทธิภาพสูงหรือต่ า ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

หลักการวัดผลการศึกษา 
1. ต้องวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน คือ 
การวัดผลจะเป็นสิ่งตรวจสอบผลจากการสอน 
ของครูว่า นักเรียนเกิดพฤติกรรมตามท่ีระบุไว้ในจุดมุ่งหมาย
การสอนมากน้อยเพียงใด 
2. เลือกใช้เครื่องมือวัดที่ดีและเหมาะสม การวัดผลครูต้อง
พยายามเลือกใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ  
ใช้เครื่องมือวัดหลาย ๆ อย่าง เพื่อช่วยให้การวัดถูกต้อง
สมบูรณ์ 
3. ระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด เมื่อ
จะใช้เครื่องมือชนิดใด ต้องระวังความบกพร่องของเครื่องมือ
หรือวิธีการวัดของครู  
4. ประเมินผลการวัดให้ถูกต้อง เช่น คะแนนที่เกิดจาการสอน
ครูต้องแปลผลให้ถูกต้องสมเหตุสมผลและ 
มีความยุติธรรม  
5. ใช้ผลการวัดให้คุ้มค่า จุดประสงค์ส าคัญของการวัดก็คือ 
เพ่ือค้นและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน ต้องพยายาม
ค้นหาผู้เรียนแต่ละคนว่า เด่น-ด้อยในเรื่องใด และหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขแต่ละคนให้ดีขึ้น 

  

 
 


