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คํานํา
ตามที่มหาวิทยาลัยตาป ไดจั ดใหมีการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
TQF เพื่อใหการดําเนินงาน การจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดใหมีประชุมแลกเห
ลี่ยนเรียนรูในประเด็นการจัดการความรู (KM) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ (TQF) โดยไดจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ หอง S306-307 อาคาร
ศรีไพโรจน และไดมีการเผยแพรเปนลายลักษณอักษรเปนสรุปการถอดบทเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (TQF) และ Website การจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
ซึ่งเอกสารนี้เปนรายงานการจัดกิจกรรมดังกลาว หวังวาคงเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของ
ตอไป
คณะกรรมการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยตาป
พฤศจิกายน 2556

ผลการดําเนินงานการจัดการความรู
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (TQF)
1. การกําหนดประเด็นความรูและเปาหมาย
ไดกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 ประเด็นความรู คือ การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (TQF)
1.2 เปาหมาย
1.2.1 อาจารยประจํา
1.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1.2.3 อาจารยผูสอน
2. การแบงและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ไดจัดกิจกรรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (TQF) เมื่อวัน
พุธที่ 9 สิงหาคม 2556 ดังนี้
จากรายละเอียดของหลักสูตร มคอ. 2 ในหมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 2
กระบวนการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของนั กศึ กษา โดยให อธิบ ายกระบวนการที่ ใชในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของแตละรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรือ
งานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะแตกตางกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการ
เรียนรูแตละดาน
และหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ขอ 7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (Key Performance Indicators) ไดกําหนดตัวบงชี้บังคับผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม
ประเมินผล และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปไว 6 ขอ โดยมี ขอ 6 กําหนดใหมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษาเปนตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่คณะวิชาตองกํากับควบคุมใหคณาจารยในคณะฯ
หลักสูตรตางๆ ดําเนินการ
นอกจากนี้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 – 4) ยังกําหนดไวในหมวด 7 การประเมินและ
ปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา ขอ 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา เพื่อให
อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ
รายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับรายวิชา
ที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน
จะเห็นไดวา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแตงชาติ พ.ศ. 2552 ไดใหความสําคัญในการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานผลการเรียนรูที่สามารถวัดและตรวจสอบได ซึ่ง
เปนการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละสาขาวิชา และเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
จากการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานตั้งแตปการศึกษา 2553 – 2556 ของมหาวิทยาลัย
เนื่องจากอาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตรอาจมีความรูความเขาใจในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนั กศึ กษาในรายวิ ช าไม เ หมื อนกั น ซึ่ ง อาจทําใหกระบวนการหรือวิธีการแตกตา งกัน ไป คณะวิช าเห็ น

ความสํ าคัญของการจั ดการเรียนการสอนตามกรอบคุณวุ ฒิแหงชาติ (TQF) จึงไดจั ดการความรูโ ดยการ
อภิปราย สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งทําใหไดแนวปฏิบัติที่ดี ปจจัยความสําเร็จ และแนวทางการพัฒนา เพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติ พัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนของคณะวิชาใหมีคุณภาพตอไป โดยไดถอดองคความรูที่
ตองการดานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาไว 3 ดาน ดังนี้
1) ดานตัวอาจารย ในฐานะที่อาจารยเปนบุคคลสําคัญในการจัดการเรียนการสอน
แนวปฏิบัติที่ดี อาจารยผูสอนตองพิจารณาการเขียน มคอ. 3 ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรและรายวิชา แผนการสอนและการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกัน ซึ่งอาจตองพิจารณาปรับปรุง
ขอสอบ วิธีการสอน และการวัดและประเมินผล
ป จ จั ย ความสํ า เร็ จ อาจารย ผู ส อน ต อ งมี ทั ศ นคติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา วาไมใชการจับผิด และตองสรางแรงจูงใจใหเห็นวาการทวนสอบเปนเรื่อง
สําคัญไมใชภาระงานที่หนัก และตองใหความรวมมือในการดําเนินการ
แนวทางการพัฒนา ตองมีการจัดอบรม ประชุม ชี้แจง ทบทวนใหอาจารยอยางสม่ําเสมอ
เนนการพูดคุย แลกเปลี่ยนกันทั้งภายในหลักสูตรและระหวางหลักสูตร หรือเชิญวิทยากร เลาประสบการณการ
ทวนสอบของแตละคณะวิชาเปนอย างไร เปนลักษณะการถายทอด พู ดคุย รวมทั้งพิ จารณาภาระงานของ
อาจารยไมใหมากเกินไป
2) ดานหนวยงาน ในฐานะที่เปนองคกรที่มีหนาที่สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม ประเมินผล
แนวปฏิบัติท่ีดี คณะวิชาฯ หลักสูตรตองมีนโยบาย ระบบ และกลไก หลักเกณฑ ขั้นตอน
วิธีการเกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาใหเปนกระบวนการที่ชัดเจน โดย
คํานึงถึงความแตกตางของรายวิชาที่มีการบรรยายและปฏิบัติการดวย ตองกระตุน สงเสริมใหมีการทวนสอบใน
สาขาวิชาอยางตอเนื่อง และมคอ.3 ควรมีความยืดหยุน เพื่อปรับปรุงได ทั้งในกระบวนการสอน การวัด และ
ประเมินผล ใหเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจัยความสําเร็จ คณะวิชาฯ หลักสูตรตองใหความสําคัญโดยกําหนดนโยบาย ระบบ หรือ
กลไก หรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และสงเสริมสนับสนุนสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน พัฒนาสภาพหองเรียน และ
ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงชวงเวลาการเปลีย่ นหองเรียนของนักศึกษา ปรับสภาพแวดลอม
การเรียนรูเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรูไดมากที่สุด
แนวทางการพัฒนา คณะวิชาฯ หลักสูตรควรจัดใหมีคลินิกการทวนสอบ เพื่อใหคําแนะนํา
ปรึกษา และสงเสริมใหอาจารยไดศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ
3) ดานกระบวนการ
แนวปฏิบัติที่ดี คณะวิชาฯ หลักสูตร กําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีและชัดเจนจากสาขา และ
กําหนดชวงเวลาในการดําเนินการ ใหใชวิธีการทวนสอบใหสม่ําเสมอ 1 ภาคการศึกษาตอ 1 ครั้ง การทวนสอบ
ที่สามารถปรับปรุงพัฒนาได ตองมีการบันทึกรายงานการประชุมหรือผลการดําเนินงาน โดยมีอาจารยเขารวม/
มีการรว มสังเกตหรือแลกเปลี่ ยนประสบการณ จัดประชุ มสม่ําเสมอในแตละระดับ แลว บันทึ กในวาระการ
ประชุม ไมควรรอทําครั้งเดียว และตรวจสอบผลดําเนินการจาก มคอ.3 ใชกลไกการประชุมระดับภาควิชา หรือ
กลุมวิชาซึ่งมีการประชุมทุกเดือนอยูแลว และควรทําเปนระดับตั้งแตระดับสาขาวิชา คณะ ซึ่งไมจําเปนตอง
จัดแยกเฉพาะเพื่อการนี้ เพราะเปนทางการเกินไป ควรมีการทวนสอบเปนระยะ ตลอดการสอนในภาคนั้นๆ ไม
จําเปนตองรอใหจบภาคการศึกษา ซึ่งจะทําไดเพียงครั้งเดียว ทําใหแกไขไมทัน ใหบันทึกไวในวาระการประชุม
ในการบันทึกควรดําเนินการ 2 ระดับ ไดแก
1. ระดับผูสอน บันทึกการสอนของตนเปนรายวิชา

2. ระดับสาขาวิชา / หลักสูตร / คณะ เชน รายงานการประชุมคณะวิชา
ปจจัยความสําเร็จ มีการประชุม แลกเปลี่ยนปญหา แนวปฏิบัติกับผูมีสวนไดสวนเสียโดย
เชิญอาจารยที่ประสบความสําเร็จ มีประสบการณ ตองดําเนินการใหโปรงใส ตรวจสอบได พิจารณาเกณฑการ
วัด และประเมินผลของนักศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง กรณีในรายวิชาที่มีผูสอนหลายทาน เมื่อ
สอนใหอาจารยผูรวมสอนทานอื่นๆ เขาสังเกตการณสอนรวมดวยตาม มคอ.3 เพื่อชวยตรวจสอบ แกไข
แนวทางการพัฒนา คณะ/หลักสูตรตองจัดใหมีการประชุมกอนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พิ จ ารณาแนวทางการจั ด การเรี ย นการสอน มี ก ารประชุ ม ระหว า งการสอน และหลั ง การสอน โดยเชิ ญ
ผูเกี่ยวของของแตละวิชา (เชน อาจารยผูสอนนอกคณะ) มาประชุมกอนสอน ระหวางสอน และหลังการสอน
และมีการจัดการความรู แลกเปลี่ยน การติดตาม และการพัฒนาอยางตอเนื่อง
จากการจัดประชุมเพื่อจัดการความรูมีอาจารยที่สนใจเขารวมการประชุม และแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลการถอดความรูไดแบงออกเปน 3 ดานที่มีความสําคัญ เกี่ยวของกัน คือ ตัวอาจารย หนวยงานองคกร และ
กระบวนการ จากการประเมินผูเขารวมกิจกรรม พบวา อาจารยมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมดังกลาว
เพราะไดระดมความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน และปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อนําไปแกไข มีการแลกเปลี่ย น
เรียนรูที่ดี เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น เวลามีความเหมาะสม ไมนานเกินไป และตองการใหเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิมานําเสนอหรือมาบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ใหมีการสรุปประเด็นหรือแนวทาง
ปฏิบัติใหชัดเจน เพื่อนําไปใชตอไป ควรมีการจัด KM หรือจัดประชุมเพื่อแกไขปญหาเฉพาะเรื่องในลักษณะ
แบบนี้ ซึ่งขอมูลที่ไดมานี้ทางคณะวิชาตองนําผลการจัดการความรูนี้ไปวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินการทั้งในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีการ ใหชัดเจนเปนกระบวนการอยางเปนระบบ
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู พัฒนาอาจารยและการประกันคุณภาพตอไป
จากการจัดกิจกรรมนี้ ไดมีการสรุปแนวปฏิบัติที่ดีไปยังกลุมเปาหมาย ดังนี้
1) อาจารยประจํา
2) อาจารยที่รับผิดชอบหลักสูตร
3) อาจารยผูสอน
3. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนด
ไดมีการรวบรวมความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดเปนลายลักษณอักษร และเผยแพร
ไปยังหนวยงานตางๆ
ผลสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้
1) ดานตัวอาจารย ในฐานะที่อาจารยเปนบุคคลสําคัญในการจัดการเรียนการสอน
แนวปฏิบัติที่ดี อาจารยผูสอนตองพิจารณาการเขียน มคอ. 3 ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรและรายวิชา แผนการสอนและการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกัน ซึ่งอาจตองพิจารณาปรับปรุง
ขอสอบ วิธีการสอน และการวัดและประเมินผล
2) ดานหนวยงาน ในฐานะที่เปนองคกรที่มีหนาที่สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม ประเมินผล
แนวปฏิบัติที่ดี คณะวิชาฯ หลักสูตรตองมีนโยบาย ระบบ และกลไก หลักเกณฑ ขั้นตอน
วิธีการเกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาใหเปนกระบวนการที่ชัดเจน โดย
คํานึงถึงความแตกตางของรายวิชาที่มีการบรรยายและปฏิบัติการดวย ตองกระตุน สงเสริมใหมีการทวนสอบใน

สาขาวิชาอยางตอเนื่อง และมคอ.3 ควรมีความยืดหยุน เพื่อปรับปรุงได ทั้งในกระบวนการสอน การวัด และ
ประเมินผล ใหเหมาะสมกับสถานการณ
3) ดานกระบวนการ
แนวปฏิบัติที่ดี คณะวิชาฯ หลักสูตร กําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีและชัดเจนจากสาขา และ
กําหนดชวงเวลาในการดําเนินการ ใหใชวิธีการทวนสอบใหสม่ําเสมอ 1 ภาคการศึกษาตอ 1 ครั้ง การทวนสอบ
ที่สามารถปรับปรุงพัฒนาได ตองมีการบันทึกรายงานการประชุมหรือผลการดําเนินงาน โดยมีอาจารยเขารวม/
มีการรว มสังเกตหรือแลกเปลี่ ยนประสบการณ จัดประชุ มสม่ํ าเสมอในแต ละระดับ แลว บันทึ กในวาระการ
ประชุม ไมควรรอทําครั้งเดียว และตรวจสอบผลดําเนินการจาก มคอ.3 ใชกลไกการประชุมระดับภาควิชา หรือ
กลุมวิชาซึ่งมีการประชุมทุกเดือนอยูแลว และควรทําเปนระดับตั้งแตระดับสาขาวิชา คณะ ซึ่งไมจําเปนตอง
จัดแยกเฉพาะเพื่อการนี้ เพราะเปนทางการเกินไป ควรมีการทวนสอบเปนระยะ ตลอดการสอนในภาคนั้นๆ ไม
จําเปนตองรอใหจบภาคการศึกษา ซึ่งจะทําไดเพียงครั้งเดียว ทําใหแกไขไมทัน ใหบันทึกไวในวาระการประชุม
ในการบันทึกควรดําเนินการ 2 ระดับ ไดแก
1. ระดับผูสอน บันทึกการสอนของตนเปนรายวิชา
2. ระดับสาขาวิชา / หลักสูตร / คณะ เชน รายงานการประชุมคณะวิชา

