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การจัดทาข้อมูลการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาหรับรองรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ .การจัดทาข้อมูลการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาหรับรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา” แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ คือ กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติฉบับปรับปรุงปีพ. ศ. 2560
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติฉบับปรับปรุงปีพ. ศ. 2560
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติฉบับปรับปรุงปีพ. ศ. 2560 จัดทาขึ้นโดยสภาการศึกษาและได้ผ่านการอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนเมษายน พ. ศ. 2560 มีเนื้อหาสาคัญครอบคลุมการกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning
Outcomes) ซึ่งหมายถึง เกณฑ์บ่งชี้คุณลักษณะการเรียนรู้และผลของการเรียนรู้ทั้งที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรที่กาหนดไว้ในแต่ละระดับและประเภทการศึกษาและ/หรือประสบการณ์ที่
เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ และ/หรือจากการทางาน ประกอบด้วยมิติสาคัญ 3 ด้านได้แก่
1. มิติด้านความรู้
2. มิติด้านทักษะ
3. มิติด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ
ทั้งนี้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้สาหรับการศึกษาในประเภทต่างๆได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามข้อมูลที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้
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โดยกรอบคุณวุฒิแห่งชาติจะแบ่งออกเป็น 8 ระดับ ตามระดับคุณวุฒิการศึกษานับแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับ
ปริญญาเอก การศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะมีการกาหนดกรอบคุณวุฒิระดับ 6 สาหรับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี กรอบคุณวุฒิระดับ 7 สาหรับปริญญาโท และกรอบคุณวุฒิระดับ 8 สาหรับปริญญาเอก โดยระดับ
คุณวุฒิแต่ละระดับ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติซึ่งแบ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ออกเป็น 3 มิติตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
จะมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติด้านล่างนี้
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จากข้อมูลในตารางข้างต้นจะพบว่า การจัดการเรียนการสอนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มีการกาหนดมิติ
ด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ของการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีการ
กาหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเฉพาะทางอย่างกว้างขวางและเป็นระบบในงานอาชีพ การศึกษา
ในระดับปริญญาโท มีการกาหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ในระดับแนวหน้าอย่างลึกซึ้ง และการศึกษาในระดับปริญญา
เอก มีการกาหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ในระดับแนวหน้าอย่างเชียวชาญสูงสุด นอกจากนี้การกาหนดรายละเอียดใน
มิติด้านทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ยังมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตาม
ระดับการศึกษาอีกด้วย
ทั้งนี้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติฉบับปรับปรุงปี 2560 ถือเป็นพื้นฐานสาคัญในการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) เพื่อใช้ในการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ 1) และ มคอ 2 ดังปรากฏใน
แผนภูมิด้านล่างนี้
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Outcome-based Education (OBE)
การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) เมื่อพิจารณาร่วมกับการพัฒนาคุณภาพของ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA โดย AUN-QA เป็นระบบการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับสากล เริ่มต้นจาก AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
แนวคิดสาคัญของ Outcome-based Education จะตอบคาถามหลักๆ ดังต่อไปนี้
 เราต้องการให้นักศึกษาสามารถทาอะไรได้ (What do you want the students to have or
able to do?)
 วิธีการทาให้นักศึกษาบรรลุสิ่งที่กาหนดไว้
 ทาอย่างไรจึงจะรู้ว่านักศึกษาบรรลุสิ่งที่กาหนดไว้
 ทาอย่างไรจะเชื่อมต่อหรือผลักดันนักศึกษาให้บรรลุสิ่งที่กาหนดไว้
Outcome-based Education ให้ความสนใจที่การเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
 การใช้ learning outcome เพื่อบอกว่านักศึกษาควรที่จะรู้ เข้าใจ หรือทาอะไรได้บ้าง
 การจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ learning outcome ตามที่กาหนด
 การกาหนดเกณฑ์ในการประเมินทีช่ ัดเจน เพื่อจะโยงไปที่วิธีการตรวจสอบ
ในการสร้าง Learning outcomes ณ ขณะนี้ ในหลักสูตรต่าง ๆ ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์มีการดาเนินการทาจาก
บนลงล่าง โดย
1. ระบุไว้ในมคอ.2 ของแต่ละหลักสูตรว่าประกอบด้วย Learning outcomes อะไรบ้าง
2. ระบุแผนผังการกระจายผลลัพธุ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ชุดวิชาใน Curriculum mapping
ทั้งนี้มีการกาหนดเป้าหมายหรือความรู้ความสามารถและสมรรถนะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ โดยมีการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่าง Learning outcomes ระดับหลักสูตร ไปยัง Learning outcomes ระดับชุดวิชา และเพื่อ
ไปยัง Learning outcomes ของแต่ละหน่วยด้วย
เพื่อให้สอดคล้องกับ Outcome-based Education ข้อมูลการเรียนการสอน จะสะท้อนระบบและกลไก
โดยข้อมูลที่กล่าวถึง ได้แก่ แผนกิจกรรม ต้องมีการปรับแก้ไขด้วย ในการดาเนินการเป็นทีมงานครั้งนี้ ได้มีการ
นาเสนอแบบฟอร์ม โดยอ้างอิงของ Carriveau เพื่อการพัฒนา Learning outcomes ของนักศึกษา พร้อมกับมี
การประเมินไปด้วย มีการแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหลักสูตร และระดับชุดวิชา โดยใน
ระดับหลักสูตรจะมีรายละเอียดบอกว่านักศึกษาต้องทาอะไรบ้างเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
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กาหนด และในระดับชุดวิชา นักศึกษาจะต้องส่งรายงานกิจกรรม พฤติกรรมการทางานร่วมกัน และการส่งงานตรง
เวลา

การประกันคุณภาพและการรับรอง จะพบว่า Learning outcomes เป็นตัวกลางเชื่อมโยง การประเมิน,
กระบวนการเรียนการสอน, และกระบวนการตรวจสอบว่าผ่านได้ดีหรือไม่ดีอย่างไร

ตัวอย่าง จากการกาหนด Learning outcomes ใน AUN-QA จะพบว่า AUN-QA มีเพิ่มเติม outcome
ได้แก่ problem-solving, team building เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติฉบับปรับปรุงปีพ. ศ.
2560 ที่มีการพูดถึงการแก้ปัญหาค่อนข้างมาก
ในที่นี้ขอเสนอความพยายามของกลุ่มทางานที่ประกอบด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาต่าง ๆ อาจารย์จาก
สานักทะเบียนและวัดผล และเจ้าหน้าที่จากสานักวิชาการ (ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและฝ่าย
ตารา) การทางานของทีมงาน นาเสนอและพิจารณา “ยกร่าง” สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
1) แผนการผลิตเอกสารการสอนและสื่อเสริม (ชุดวิชาผลิตใหม่) ได้แก่
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ข้อที่ 4 การออกแบบการเรียนการสอน ระดับชุดวิชาจากมคอ.2
ข้อที่ 6 การออกแบบสื่อเสริมประจาชุดวิชาให้สอดคล้องกับ Expected Learning Outcomes (ELOs) ของ
ชุดวิชา (แต่ก่อนสื่อเสริม ไม่ได้มีการคิด LOs)
ข้อที่ 16 จัดประชุมบุรณาการชุดวิชา เพื่อสรุปแผนการสอนระดับหน่วยทั้ง 15 หน่วย
ข้อที่ 17 จัดประชุมเพื่อจัดทาแผนการประเมินผลการเรียนรู้ประจาชุดวิชาและแผนผังการออกข้อสอบ (Test
Blueprint) ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2) หน้าปกหน่วย คือ ส่วนของ วิธีการศึกษา แบ่งเป็น
 ระดับปริญญาตรี ควรเพิ่มคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และความรับผิดชอบในการศึกษา
ด้วยตนเอง โดยมีความพยายามแสดงให้เห็นว่านักศึกษาต้องทาอะไรบ้าง นอกจากกนี้ มีการ
ประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการกาหนดเกณฑ์เป็นระดับ ได้แก่ ระดับพอใช้คือ
ตอบถูกเกินร้อยละ 80 ของข้อทดสอบแบบประเมินผลตนเอง และในการศึกษาเอกสารการสอน
นักศึกษาต้องตั้งใจใฝ่เรียนรู้และมีความขยันหมั่นเพียร เพื่อให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
 ระดับปริญญาโท การเตรียมตัวเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง ประกอบด้วย
o แนวการศึกษา
o แผนกิจกรรมการศึกษา รวมไปถึงกิจกรรมอีเลิร์นนิ่ง
o การมีความรับผิดชอบในการศึกษาด้วยตนเอง
ตัวอย่างเพิ่มเติม
1) แผนวิเคราะห์การวัดผลการเรียนรู้ประจาชุดวิชา ระดับปริญญาตรี
ประกอบด้วย ELO/ด้าน, กิจกรรมการเรียนรู้, การวัดผลการเรียน, เครื่องมือ และเกณฑ์การประเมิน (กรอบ
เชิงระบบ)
 คุณธรรม/จริยธรรม
 ความรู้
ปริญญาตรีมีการสอนเสริมแบบเข้ม สัมพันธ์กับการวัดผล ได้แก่ การทากิจกรรมประจาชุดวิชา
 ทักษะทางปัญญา
ทานองเดียวกับทักษะด้านความรู้ โดยปัญญาอาจเน้นบางตอน
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
เริ่มมีแบบประเมินพฤติกรรม
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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การศึกษาหน่วย/ตอน จะมีประเมินจากการสอบด้วย
2) แผนวิเคราะห์การวัดผลการเรียนรู้ประจาชุดวิชา ระดับปริญญาโท
มีกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม โดยเพิ่มการศึกษาบทเรียน eLearning เพื่อใช้
วัดทุกทักษะ และมีการเพิ่มประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา ซึ่งจะละเอียดมากกว่าระดับปริญญาตรี
การทวนสอบ
การทวนสอบ (Verifying) เป็นการดาเนินการหาหลักฐานหรือตรวจสอบด้วยวิธีการใด ๆ ที่เหมาะสมกับ
วิธีการประเมินผลและลักษณะผลการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีความสอดคล้องกับ ELO (Expected
Learning Outcome) เพื่อยืนยันว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
รายวิชาและหลักสูตร ดังนั้นการทวนสอบจึงมี 2 ระดับ คือ ระดับรายวิชา และ ระดับหลักสูตร โดยตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ได้กาหนดนิยามของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐาน เพื่อยืนยันหรือสนับสนุนว่า
นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจได้จากผลการ
ประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความจริง การให้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้สาเร็จการศึกษา การประสบความสาเร็จในการทางานของผู้สาเร็จการศึกษา
ซึ่งการให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้สาเร็จการศึกษา การประสบความสาเร็จในการทางานของผู้สาเร็จการศึกษา ถือเป็น
การทวนสอบในระดับหลักสูตร ที่ควรปรากฏอยู่ในมคอ.7
ผู้ทวนสอบประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ และในหลายสถาบันการศึกษาก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการผู้ทวนสอบประจาชุดวิชา อาจารย์ผู้แทน
และตัวแทนประจาหลักสูตร สาหรับร่างคณะทางานทวนสอบของสาขาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ตัวแทนประจาหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัดผลการศึกษา 1 ท่าน ซึ่งสามารถเป็นอาจารย์จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่มีความรู้ด้าน
วัดผล
กระบวนการทวนสอบ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร –> แต่งตั้งอนุกรรมการทวนสอบรายวิชา –> กาหนดรายวิชาที่จะทวน
สอบ ขั้นต่าร้อยละ 25 ของจานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหลักสูตร ไม่นับวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ได้แก่ วิชาเอก
วิชาบังคับ / วิชาแกน หรือวิชาที่มีลักษณะการประเมินผลที่ผิดปกติ –> ดาเนินการทวนสอบ –> สรุปผลและ
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รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และใส่ผลการประเมินการทวนสอบในมคอ.5 ของชุดวิชานั้น ๆ
–> คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรายงานผลการดาเนินงานในมคอ.7 เพื่อการปรับปรุงในปีต่อไป
วิธีการทวนสอบ
1. โดยการสัมภาษณ์
2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การเข้าชั้นเรียน การทา
กิจกรรมส่ง ทากิจกรรมไม่คัดลอกกัน การอ้างอิงต้องให้ถูกต้องครบถ้วน
3. การทวนความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
4. การทวนการตัดเกรด ว่าใช้เกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบอิงเกณฑ์ / อิงกลุ่ม (ตอนท้ายของการ
ตัดเกรด)
5. การสอบย่อย เช่น ใช้ข้อสอบ Test Blueprint ข้อสอบคู่ขนาน ข้อสอบมีกี่ข้อ เป็นข้อสอบ
ปรนัย หรือ อัตนัย ครอบคลุมทักษะด้านใดบ้าง
6. การทวนวิธีการวัดและประเมินผลกับกลยุทธ์การสอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตัวอย่าง
มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้

 การทวนสอบ ต้องมีระบบและกลไกในการประเมินผลนักศึกษาว่า เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร และครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
 มคอ.3 จะทวนสอบเฉพาะสอบไล่ การสอบซ่อมไม่มีการทวนสอบ จะมีผลวิเคราะห์ข้อสอบ ผล
กิจกรรมประจาชุดวิชา ผลกิจกรรมการสอนเสริม
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 ชุดวิชาฝึกปฏิบัติ มีมคอ.4 คู่มือฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้การประกันคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทาข้อมูลการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจึงควรมุ่งเน้นให้ Learning Outcomes เป็นตัวกลางเชื่อมโยง การประเมิน,
กระบวนการเรียนการสอน, และกระบวนการตรวจสอบ

