แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552
มาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3/4)

ทวนสอบระดับรำยวิชำ
(ผู้สอน/นักศึกษำ)

ทวนสอบระดับหลักสูตร
(ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

รายงานรายวิชา (มคอ.5/6)

รายงานหลักสูตร (มคอ.7) + IQA

รายงานทวนสอบระดับหลักสูตร
ทวนสอบระดับคณะ
(คณะกรรมกำรคณะ)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

รายงานทวนสอบระดับคณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นำเสนอโดย
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
12 สิงหำคม 2560

คู่มือการใช้งานระบบบันทึกผลการเรียนรู้ (LORe-TQF)
โดย ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด (11 ธันวำคม 2560)

เมนูต่าง ๆ ของระบบบันทึกผลการเรียนรู้ฯ
เมื่อเข้ำสู่ระบบฯ ผู้ใช้จะพบหน้ำเมนูกำรทำงำน ซึ่งประกอบไปด้วย
1.
เมนู ข้อมูลรายวิชา ใช้ บันทึก  ข้อมูล พื้นฐำน  ข้อมูล กำรเรียนกำรสอน 
ข้อมูลคะแนนเก็บ  ค่ำถ่วงน้ำหนักที่ใช้ประเมินผลกำรเรียนรู้ และ  ระดับรูบริกส์ที่เลือกใช้
2.

เมนู รายชื่อนักศึกษา ใช้บันทึก  รหัสและชื่อ-สกุลของนักศึกษำ

3.
เมนู การเข้าเรียน / การแสดงความคิดเห็น ใช้บันทึก  ข้อมูลกำรเข้ำเรียน หรือ
กำรแสดงควำมคิดเห็น (ผู้สอนต้องเลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง)
4.
เมนู งานชิ้ น ที่ 1 - 14, Term Project / Quiz และ Final ใช้ บั น ทึ ก  เกณฑ์
(รูบริกส์ที่อำจำรย์ผู้สอนกำหนดขึ้น) ที่พิจำรณำจำกผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำนของชิ้นงำนที่อำจำรย์มอบหมำย
5.

เมนู คะแนน-ภาพรวม ใช้ดูผลคะแนนทั้งหมดของรำยวิชำ

6.
เมนู คะแนน-รายบุคคล ใช้ดูผ ลคะแนนของนักศึกษำแต่ล ะคน โดยค้นหำจำกรหัส
นักศึกษำ หรือชื่อ-สกุลของนักศึกษำ
7.
รำยบุคคล

เมนู ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ใช้ดูผลสัมฤทธิ์ผลกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำง ๆ ของนักศึกษำเป็น

8.

เมนู สรุปผลการเรียนรู้ ใช้ดูสรุปผลกำรเรียน และสรุปผลกำรเรียนรู้ภำพรวมของทั้ง

ตอนเรียน
9. เมนู รายการหักคะแนน ใช้บันทึกข้อมูลกำรหักคะแนน (ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่ำงอำจำรย์
ผู้สอนกับนักศึกษำ)

การใช้งานระบบบันทึกผลการเรียนรู้ฯ
เข้ำสู่ระบบ LORe-TQF (เปิดไฟล์เทมเพลตระบบ LORe-TQF) แล้วดำเนินกำรตำมขั้นตอน
ต่อไปนี้
1. กาหนดค่าพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลรายวิชา เข้ำเมนูแล้วบันทึกข้อมูลตำมลำดับ ดังนี้

ข้อมูลพื้นฐำน (สอดคล้องกับ มคอ.3 - หมวดที่ 1) ประกอบด้วย รำยวิชำ รหัสวิชำ
สำขำวิชำ ตอนเรียน ภำคกำรศึกษำ ปีกำรศึกำ ชื่อผู้สอน คะแนนเก็บ คะแนนจิตพิสัย (เข้ำเรียน / แสดงควำม
คิดเห็น) ทั้งนี้กรณีผู้สอนเลือกกำรให้คะแนนจิตพิสัย เป็น แสดงความคิดเห็น ต้องระบุจำนวนสูงสุดของกำร
แสดงควำมคิดเห็นด้วย (แถบสีเขียวด้ำนล่ำงของหน้ำจอ) เช่น ต้องกำรให้นักศึกษำแสดงควำมคิดเห็น 30 ครั้ง
ขึ้นไป ให้ระบุตัวเลข 30
ข้อมูลกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย วันที่สอน (วัน เดือน ปี) และเนื้อหำที่สอน
(เกี่ยวข้องกับกำรให้คะแนนจิตพิสัย - กำรเข้ำเรียน)
ข้อมูลคะแนนชิ้นงำน ประกอบด้วย
๐ รำยกำรชิ้นงำน (มคอ.3 - หมวดที่ 5 ข้อ 5.1 คอลัมน์กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน)
๐ คะแนน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1) คะแนนชิ้ น งำน 1-14, Term Project - ขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ ส อนเป็ น ผู้ ก ำหนด
(คะแนนชิ้นงำนทั้งหมดไม่จำเป็นต้องรวมให้ได้เท่ำกับคะแนนเก็บของรำยวิชำ) โดยแต่ละชิ้นงำนผู้สอนต้องระบุ
ว่ำจะประเมินมำตรฐำนกำรเรียนรู้ด้ำนใด ให้ใช้สัญลักษณ์เลข 1 ในช่องมำตรฐำนกำรเรียนรู้นั้น (สอดคล้องกับ
มคอ.3 - หมวดที่ 5 ข้อ 5.1 คอลัมน์กำรวัดและประเมินผล)
2) คะแนน Quiz - ผู้สอนกำหนดคะแนนที่ต้องกำรเป็นจำนวนตัวเลขคะแนน
3) คะแนนสอบปลำยภำค - ขึ้นอยู่กับผู้สอนเป็นผู้กำหนด โดยผู้สอนระบุค่ำ
คะแนนเป็นจำนวนตัวเลขคะแนน
 ค่ำถ่วงน้ำหนักที่ใช้ประเมินผลกำรเรียนรู้ (สอดคล้องกับ มคอ.3 - หมวด 4 คอลัมน์
สัดส่วนของกำรประเมินผล)
ระดับเกณฑ์รูบริกส์ที่เลือกใช้ สำมำรถเลือกได้ตั้งแต่ 3 ระดับ 5 ระดับ และ 7 ระดับ
1.2 รายชื่อนักศึกษา เข้ำเมนูแล้วบันทึกข้อมูลรหัสนักศึกษำ และชื่อ-สกุลของนักศึกษำ

2. บันทึกผลการเรียนรู้
2.1 การเข้าเรียน / การแสดงความคิดเห็น เข้ำเมนูแล้วบันทึก ดังนี้

๐ กรณีเลือกประเมินคะแนนจิตพิสัยจำก การเข้าเรียน ผู้สอนบันทึกข้อมูลสัญลักษณ์
(ตัวอย่ำง 1 = มำ , 0 = ไม่มำ/มำสำย)
๐ กรณีเลือกประเมินคะแนนจิตพิสัยจำก การแสดงความคิดเห็น ผู้สอนบันทึกข้อมูล
กำรแสดงควำมคิดเห็นเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม
2.2 งานชิ้นที่ 1-14 และ Term Project เข้ำเมนูแล้วบันทึก ดังนี้

๐ ผู้สอนบันทึกค่าเกณฑ์ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมที่กำหนด (ช่องสีเขียว) เท่ำนั้น
2.3 Quiz เข้ำเมนูแล้วบันทึก ดังนี้

๐ ผู้สอนกำหนดคะแนนกำร Quiz แต่ละครั้ง (ช่องสีฟ้ำ) แล้วบันทึกผลคะแนนกำร Quiz
เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม

2.4 Final เข้ำเมนูแล้วบันทึก ดังนี้

๐ ผู้ ส อนบั น ทึ ก ค่ ำ คะแนนสอบปลำยภำคตำมผลกำรเรีย นรู้ ที่ ก ำหนด (ช่ อ งสี เ ขี ยว)
เท่ำนั้น โดยบันทึกเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม
๐ กรณีนักศึกษำขาดสอบ ผู้สอนบันทึกสัญลักษณ์ M ในช่องแรก (ตำมตัวอย่ำง)
3. รายงานผลการเรียนรู้
3.1 คะแนน - ภาพรวม ผู้สอนใช้ดูผลคะแนนเก็บ คะแนนสอบปลำยภำค คะแนนรวม และ
ผลกำรเรียนของนักศึกษำทุกคน นอกจำกนี้ผู้สอนสำมำรถพิมพ์ออกมำเป็นหลักฐำนได้

๐ กรณีที่นักศึกษำทำกิจกรรมไม่สมบูรณ์ (incomplete) หรือถอนรำยวิชำ(withdraw)
ผู้สอนสำมำรถให้ผลกำรเรียนในช่องติด I หรือ W
3.2 คะแนน - รายบุคคล ผู้สอนใช้ดูผลคะแนนให้กับนักศึกษำเป็นรำยบุคคล โดยค้นหำจำก
รหัสนักศึกษำ หรือชื่อนักศึกษำ

3.3 ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู้ ผู้ ส อนใช้ ดู ผ ลสั ม ฤทธิ์ ก ำรเรี ย นรู้ ร ำยด้ ำ นของนั ก ศึ ก ษำเป็ น
รำยบุคคล

3.4 สรุ ป ผลการเรี ย นรู้ ผู้ ส อนใช้ดูผ ลกำรเรีย นรู้ ผลกำรเรียนของนั ก ศึก ษำในภำพรวม
สำมำรถพิมพ์ออกมำเป็นหลักฐำนได้

4. รายการหักคะแนน (ถ้าใช้)

๐ ผู้สอนระบุค่ำคะแนนที่หักด้วยตัวเลขคะแนนได้เลย

ข้อสังเกต
1. โปรแกรม Excel ในเครื่องของผู้จะนำไปใช้ มี Font TH SarabanPSK หรือไม่ ?
2. ระบบ LORe-TQF ทำงำนแบบ Stand-alone ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบใด ๆ ของมหำวิทยำลัย
สวนดุสิต
3. ระบบ LORe-TQF เป็นกำรพัฒนำจำกประสบกำรณ์และปัญหำของ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
กำเนิด เท่ำนั้น หำกผู้จะนำไปใช้ มีควำมต้องกำรอื่นใดนอกเหนือจำกกำรทำงำนของระบบ รบกวนเสนอแนะ
ถ้ำสำมำรถปรับแก้ให้เป็นประโยชน์แก่กำรใช้งำนส่วนรวมได้จะช่วยดำเนินกำรให้ แต่ถ้ำเป็นควำมต้องกำร
ส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่ง ขอรับไว้พิจำรณำดำเนินกำรในภำยหลัง

ขอบคุณครับ

