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ระบบบันทึกผลการเรียนรู ้(LORe-TQF) 
 

โดย ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก ำเนิด (12 สิงหำคม 2560) 
 

 
 เมื่อเข้ำสู่ระบบฯ ผู้ใช้จะพบหน้ำเมนูกำรท ำงำน ซึ่งประกอบไปด้วย 
 1. เมนู ข้อมูลรายวิชา ใช้บันทึกข้อมูลพ้ืนฐำน  เกณฑ์กำรให้คะแนน  ข้อมูล
คะแนนชิ้นงำน  ข้อมูลกำรเรียนกำรสอน  หลังจำกนั้นเลือก         เพ่ือกลับสู่เมนู 
 2. เมนู ดูคะแนน ใช้บันทึกข้อมูลนักศึกษำแต่ละตอนเรียน  สำมำรถก๊อบปี้มำจำก
ไฟล์เอ็กเซลที่ดำวน์โหลดมำจำกระบบ Academic โดยกำรวำงข้อมูลให้คลิกขวำ -  เลือก  
 3. เมนู เข้าเรียน และ การมีปฏิสัมพันธ์ ใช้บันทึกข้อมูลในลักษณะคะแนนจิตพิสัย โดย
ผู้สอนสำมำรถเลือกใช้งำนได้เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้น 
 4. เมนู งานชิ้นที่ 1 - 14 ใช้บันทึกข้อมูลผลกำรเรียนรู้ในแต่ละชิ้นงำนที่อำจำรย์
มอบหมำย 
 5. เมนู Term Project หรือ Quiz ใช้บันทึกข้อมูลที่เป็นงำนเทอม หรือกำรสอบเก็บ
คะแนนย่อย โดยผู้สอนสำมำรถเลือกใช้งำนได้เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้น 
 6. เมนู Final ใช้บันทึกคะแนนสอบปลำยภำค 
 7. เมนู ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ใช้ดูผลสัมฤทธิ์ผลกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำง ๆ ของนักศึกษำเป็น
รำยบุคคล 
 8. เมนู สรุปผลการเรียนรู้ ใช้ดูสรุปผลกำรเรียน และสรุปผลกำรเรียนรู้ภำพรวมของทั้ง
ตอนเรียน 
 หมายเหตุ หำกใส่ข้อมูลได้ครบเมนูจะเปลี่ยนสี ดังภำพ 



 
การใช้งานระบบบันทึกผลการเรียนรู้ฯ 
 เข้ำสู่ระบบ LORe-TQF (เปิดไฟล์เทมเพลตระบบ LORe-TQF) แล้วด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1. เมนู ข้อมูลรายวิชา  

 
  1.1 บันทึกข้อมูลพ้ืนฐำน  (มคอ.3 - หมวดที่ 1) ในส่วนคะแนนจิตพิสัย ผู้สอน
สำมำรถเลือกระหว่ำง การเข้าเรียน หรือ แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้กรณีผู้สอนเลือกกำรให้คะแนนจิต
พิสัย เป็น แสดงความคิดเห็น ต้องระบุจ ำนวนสูงสุดของกำรแสดงควำมคิดเห็นด้วย (แถบสีเขียว
ด้ำนล่ำงของหน้ำจอ) เช่น ต้องกำรให้นักศึกษำแสดงควำมคิดเห็น 30 ครั้งข้ึนไป ให้ระบุตัวเลข 30 
  1.2 บันทึกเกณฑ์กำรให้คะแนน  (มคอ.3 - หมวด 4 คอลัมน์สัดส่วนของกำร
ประเมินผล) 
  1.3 บันทึกข้อมูลคะแนนชิ้นงำน  ประกอบด้วย 
   ๐ รำยกำรชิ้นงำน (มคอ.3 - หมวดที่ 5 ข้อ 5.1 คอลัมน์กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอน) 
 



   ๐ คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
    1) คะแนนชิ้นงำน 1 - Term Project - ขึ้นอยู่กับผู้สอนเป็นผู้ก ำหนด (ไม่
จ ำเป็นต้องรวมให้ได้เท่ำกับคะแนนเก็บของรำยวิชำ) โดยแต่ละชิ้นงำนผู้สอนต้องระบุว่ำจะประเมิน
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ด้ำนใด ให้พิมพ์ 1 ในช่องมำตรฐำนกำรเรียนรู้นั้น (มคอ.3 - หมวดที่ 5 ข้อ 5.1 
คอลัมน์กำรวัดและประเมินผล) 
    2) คะแนน Quiz - ผู้สอนก ำหนดเพียงคะแนนที่ต้องกำรเป็นจ ำนวนเต็ม 
    3) คะแนนสอบปลำยภำค - ขึ้นอยู่กับผู้สอนเป็นผู้ก ำหนด โดยผู้สอนระบุค่ำ
คะแนนเป็นจ ำนวนตัวเลขคะแนน 
  1.4 บันทึกข้อมูลกำรเรียนกำรสอน  ประกอบด้วย วันที่สอน (วัน เดือน ปี) และ
เนื้อหำที่สอน  
 
 2. เมนู ดูคะแนน 

 
  2.1 ผู้สอนบันทึกข้อมูลนักศึกษำท้ังตอนเรียน ประกอบด้วย รหัสนักศึกษำ และชื่อ-
สกุล ซึ่งสำมำรถก๊อบปี้มำจำกไฟล์เอ็กเซลที่ดำวน์โหลดมำจำกระบบ I-Regis โดยกำรวำงข้อมูลให้คลิก

ขวำ - เลือก  
  2.2 กรณีท่ีนักศึกษำมีผลกำรเรียนไม่สมบูรณ์ (I) หรือ ถอนรำยวิชำ (W) ให้บันทึกลง
ในสดมภ์ ติด I / W 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3. เมนู การเข้าเรียน หรือ การแสดงความคิดเห็น 

 
  3.1 กรณีระบุกำรให้คะแนนจิตพิสัย การเข้าเรียน - ผู้สอนต้องระบุว่ำนักศึกษำมำ
เรียน หรือไม่มำเรียน ด้วยกำรใส่สัญลักษณ์ 1 และ 0 เท่านั้น (กรณีนักศึกษำมำสำย ผู้สอนต้องกำร
ให้คะแนน ต้องหำวิธีอ่ืนทดแทน แต่ระบบจะประมวลผลผิดพลำด) 
  2.3 กรณีระบุกำรให้คะแนนจิตพิสัย การแสดงความคิดเห็น - ผู้สอนสำมำรถระบุ
จ ำนวนกำรแสดงควำมคิดเห็นของนักศึกษำเป็นจ ำนวนตัวเลขคะแนนได้เลย 
 
 4. เมนู แท็บงาน 1 - 14 และ Term Project 

 
  ผู้สอนบันทึกคะแนนแต่ละมำตรฐำนกำรเรียนรู้ โดยระบุด้วยเกณฑ์ Rubric โดยใช้
สัญลักษณ์ 1 - 5 เท่านั้น  
 
 
 
 
 



 5. เมนู Quiz 

 
  ผู้สอนก ำหนดคะแนนกำรทดสอบย่อยแต่ละครั้ง แล้วบันทึกผลคะแนนกำรทดสอบ
ย่อย โดยระบุด้วยตัวเลขคะแนนได้เลย (แต่ต้องไม่เกินคะแนนกำรทดสอบในครั้งนั้น ๆ) 
 
 6. เมนู Final 

 
  ผู้สอนบันทึกคะแนนแต่ละมำตรฐำนกำรเรียนรู้ โดยระบุด้วยตัวเลขคะแนนได้เลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7. เมนู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ / สรุปผลการเรียนรู้ 

 
  ผู้สอนใช้ดู และน ำข้อมูลไปบันทึกในรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยวิชำ (มคอ.5) 
เท่ำนั้น 
 

 8. เมนู  แท็บหักคะแนน (ถ้าใช้) 

  ผู้สอนระบุค่ำคะแนนที่หักด้วยตัวเลขคะแนนได้เลย 



ข้อสังเกต 
 1. โปรแกรม Excel ในเครื่องของผู้จะน ำไปใช้ มี Font TH SarabanPSK หรือไม่ ? 
 2. ระบบ LORe-TQF ท ำงำนแบบ Stand-alone ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบใด ๆ ของ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 3. ระบบ LORe-TQF เป็นกำรพัฒนำจำกประสบกำรณ์และปัญหำของ ผศ.ดร.บรรพต 
พิจิตรก ำเนิด เท่ำนั้น หำกผู้จะน ำไปใช้ มีควำมต้องกำรอ่ืนใดนอกเหนือจำกกำรท ำงำนของระบบ 
รบกวนเสนอแนะ ถ้ำสำมำรถปรับแก้ให้เป็นประโยชน์แก่กำรใช้งำนส่วนรวมได้จะช่วยด ำเนินกำรให้ 
แต่ถ้ำเป็นควำมต้องกำรส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่ง ขอรับไว้พิจำรณำด ำเนินกำรในภำยหลัง 
 

ขอบคุณครับ 


