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คํานํา 
กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพ่ือเปนการประกัน 

คุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาและสาขา/สาขาวิชา และประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

หลักสําคัญ คือ มงเนนข้ันตอนการดําเนินการ กระบวนการพัฒนาปรับปรุงและการประกันคุณภาพ

หลักสูตร โดยกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู คือขอกําหนดเฉพาะท่ีมุงหวังใหผูเรียนพัฒนาข้ึนจากการ

เรียนท้ัง 5 ดาน ไดแก (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดาน

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดใหมีการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร ซ่ึงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ในหมวด 7 

การประกันคุณภาพหลักสูตร ขอ 7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานกําหนดตัวบงชี้ขอท่ี 6 ระบุไววามีการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา เปนเกณฑขอหนึ่งท่ีใหความสําคัญ

กับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนด จึงจําเปนตองมี

เครื่องมือท่ีใชในการทวนสอบท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามหลักการวัดและประเมินผล และสะดวกตอ

การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือและ

สรางเครื่องมือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 เพ่ือดําเนินการจัดทําคูมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และสราง

เครื่องมือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผูทรงคุณวุฒิหลายดาน อาทิ ดานกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ดานการวัดและการประเมินผล ดานการวิจัย ผูแทนจากหลักสูตร และไดรับความอนุเคราะห

จากผูบริหารในการใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการดําเนินงาน สํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอการดําเนินการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอการจัดการเรียนการสอนตอไป 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552  เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2552 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน 

การอุดมศึกษา และเพื่อเปนการประกันคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา และสาขา/สาขาวิชา 

ใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีประสิทธิภาพ และจากประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 ซ่ึงสามารถสรุปหลักสําคัญคือ มุงเนนข้ันตอนการดําเนินการ กระบวนการพัฒนา

ปรับปรุงและการประกันคุณภาพหลักสูตร เพื่อใหม่ันใจในประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิตใหบรรลุ

คุณภาพของแตละสถาบันอุดมศึกษา สรางนวัฒนธรรมคุณภาพและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถาบันศึกษา 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติยึดหลักสําคัญท่ีการมุงเนนมาตรฐาน 

ผลการเรียนรูของบัณฑิต (Leaning Outcomes) เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวยงาน

และผูท่ีเก่ียวของไดเขาใจและม่ันใจถึงกระบวนการการผลิตบัณฑิต เพื่อใหคุณวุฒิหรือปริญญาของ

สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยเปนท่ียอมรับและเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีดีท้ังในและ

ตางประเทศ ซ่ึงมาตรฐานผลการเรียนรู คือ ขอกําหนดเฉพาะท่ีเปนผลมุงหวังใหผูเรียนพัฒนาข้ึนจากการ

เรียนท้ัง 5 ดาน ไดแก (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม  (2) ดานความรู  (3) ดานทักษะทางปญญา  (4) ดาน

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  และ(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดรับการพัฒนาระหวางการศึกษา จากการเรียนและ 

การเขารวมกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดใหท้ังในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรูความ

เขาใจและความสามารถจากการเรียนรูเหลานั้นไดอยางเปนท่ีเชื่อถือ เม่ือเรียนจบในรายวิชาหรือ

หลักสูตรนั้น (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552, 6) มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต 

ทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ แตละดานจะมีระดับความซับซอนเพิ่มข้ึน เม่ือระดับคุณวุฒิสูงข้ึนทักษะและ

ความรูจะเปนการสะสมจากระดับคุณวุฒิท่ีต่ํากวาสูระดับท่ีสูงข้ึน 

คณาจารย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูประเมินภายนอกรับรูถึงมาตรฐานผลการเรียนรู 
ท่ีคาดหวังของบัณฑิตในดานความรู ทักษะและคุณลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษาในระดับคุณวุฒิตางๆ 
ซ่ึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติไดกําหนดกรอบแนวทางให โดยจะมีลักษณะกวาง
และจะแปลความหมาย โดยผูมีประสบการณท่ีคุนเคยกับสาขา/สาขาวิชานั้น ท้ังยังตองมีความรูความ
ความเขาใจในมาตรฐานผลการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาต ิ
ท่ีดีดวย อยางไรก็ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ยังมุงเนนการประกันคุณภาพภายใน 
ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร โดยหลักสูตรท่ีพัฒนาหรือปรับปรุง
ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติแลว รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
ในหมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ไดระบุหัวขอท่ีตองใหรายละเอียด ไดแก การบริหารหลักสูตร 
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ประกอบดวย ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหาร
คณาจารย การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิต ท้ังนี้ตัวบงชี ้
ผลการดําเนินงาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดเกณฑสําหรับการประกันคุณภาพภายใน 
ซ่ึงมีผลตอการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ เม่ือสถาบันอุดมศึกษาไดเปดสอนไป แลวอยางนอยครึ่ง
ระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติไดกําหนดไว 
เปน มาตรฐานข้ันต่ํา จํานวน 12 ขอ หากหลักสูตรใดมีความเห็นวามีตัวบงชี้ท่ีสําคัญและสามารถดําเนินการ
ได ก็ สามารถพัฒนาเป นตั วบ งชี้ เพิ่ ม เ ติม ข อ ท่ี  13 หรื อมากกว านี้ ได  โดยมี เกณฑการผ าน 
การประเมิน คือ ผานเกณฑตามตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามเกณฑขอท่ี 1-5 และมีผลการดําเนินงานผาน
เกณฑ อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป ท้ังนี้ ใน 12 ตัวบงชี้นั้น ตัว
บงชี้ขอท่ี 6 ระบุไววา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนด 
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
เปนเกณฑขอหนึ่งท่ีใหความสําคัญกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
ท่ีกําหนด จึงจําเปนตองมีเครื่องมือท่ีใชในการทวนสอบท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามหลักการวัดและ
ประเมินผล และสะดวกตอการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จะ
เริ่มตั้งแตระดับรายวิชา โดยอาจารยผูสอนเปนผูดําเนินการ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูกํากับดูแล
ใหสารสนเทศของหลักสูตรแกอาจารยผูสอน เพื่อใหเขาใจถึงปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร ถายทอดลงมาสู ระดับรายวิชา เ ม่ืออาจารยผู สอนดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ระดับรายวิชาเปนท่ีเรียบรอยแลวนําสงรายงานตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับทราบและแตงต้ัง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ระดับหลักสูตรข้ึนมา เพื่อพิจารณารายงาน เอกสารและหลักฐาน
ประกอบ โดยอาจดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ อีกครั้ง เพื่อยืนยันผลนั้น แลวสรุปนําสงรายงานผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ระดับหลักสูตรใหอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรทราบ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําสงรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ตอคณะ
รับทราบ พรอมท้ังแตงตั้ งคณะการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ระดับคณะ โดยใหอยู ในดุลพินิจ 
ของผูบริหารของคณะ เม่ือดําเนินการในระดับคณะเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงสงรายงานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ฯ ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเปน 
ผูมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ และการสรางความเขาใจไปยังอาจารยผูสอน 
ผูบริหารระดับสูงและผูท่ีเก่ียวของใหการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ นาเชื่อถือ ไมเพียงแตเปนการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตรเทานั้น แตยังเปนการยืนยันกระบวนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตาม
ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเพื่อใหบัณฑิตมีความพรอม ออกสูตลาดแรงงานและเปนท่ีพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตตอไป 
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บทท่ี 2 

การทวนผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีประกาศคณะกรรรมการการอุดมศึกษาเก่ียวกับ 

การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยกําหนดกรอบแนวทาง 

ใหแกคณาจารย นักศึกษา ผูใชบัณฑิตและผูประเมินภายนอก รับรูถึงมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง

ของบัณฑิตในดานความรู ทักษะและคุณลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษาในแตระดับคุณวุฒิ 

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูเหลานี้จะมี ลักษณะกวางและจะตองแปลความหมาย โดยผูมีประสบการณ 

ท่ี คุน เคยกับสาขา/สาขาวิชานั้น ท้ังยั งตองมีความรูความเข า ใจในมาตรฐานผลการเรียนรู 

ของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน รวมถึงของสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติท่ีดีดวย 

การทวนสอบ หมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี อาทิ  

การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน และการสัมภาษณ เพื่อยืนยันพิสูจนวา สิ่งท่ีกําหนด 

ข้ึนนั้น ไดมีการดําเนินการและบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

ของนัก ศึกษา เปนสวนหนึ่ งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายใน  ของ

สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ซ่ึงจะตองดําเนินการท่ีใหความม่ันใจไดวา มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง

เปน ท่ี เขา ใจตรงกันท้ังสถาบันฯ และมีการดํา เนินการจัดการเรียนการสอนบรรลุผลสํา เร็จ 

ตามวัตถุประสงคของรายวิชา และของหลักสูตรนั้น 

กลยุทธท่ีใชโดยปกติท่ัวไปของสถาบันอุดมศึกษา ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

ของนักศึกษา ไดแก การตรวจสอบการใหคะแนนจากกระดาษคําตอบของนักศึกษา และงานท่ีรับ

มอบหมาย การใหผูเรียนประเมินตนเองเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา 

ในแตละภาคการศึกษา ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและ 

ผูสําเร็จการศึกษา การประเมินสาขาวิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก และการรายงานเก่ียวกับ

ทักษะของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูบางสวน อาจดําเนินการโดย

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีความรวมมือทางการศึกษา แตจะมีกระบวนการอยางไรนั้น ข้ึนอยู กับ

รายละเอียดของการจัดการ และความมีประสิทธิภาพของการดําเนินการรวมกัน อยางไรก็ตาม

สถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนจะตองรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐาน เพื่อใหม่ันใจวาจะรักษา

มาตรฐานไวไดอยางสมํ่าเสมอ 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา เปนการ

ตรวจสอบหรือวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน ตามรายละเอียดของรายวิชา ซ่ึง

แตกตางกันไปตามธรรมชาติของแตละรายวิชา อาจารยผูสอนอาจใหผูเรียนทําการประเมินตนเอง 

(Self-Assessment) ท้ัง 5 ดาน ประกอบดวย  (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม  (2) ดานความรู  (3) ดาน

ทักษะทางปญญา  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ดานทักษะ 

การคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ บางหลักสูตรจะกําหนดเพิ่ม 
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เปนดานท่ี (6) ทักษะตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิระดับ...สาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) กําหนดไว แตละประเด็น

ประเมินตนเองตามระดับการวัด (อาจใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ) ซ่ึงใน 5 ดานท่ีกลาวมา ก็จะมี

ขอยอย เพื่อท่ีจะดูความรับผิดชอบของแตละรายวิชาวาสอนไปแลว ทําใหผู เรียนมีมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู 5 ดานตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยพิจารณาตามเกณฑ 

การประเมิน ท้ังนี้ถาผลการประเมินท่ีต่ํากวาเกณฑ ผูสอนตองกลับไปพิจารณาทบทวนการจัดการเรียน

การสอนในภาคการศึกษาท่ีผานมา เพื่อปรับปรุงวิธีสอนหรือรูปแบบ การสอน แลวนําไปเขียนไว 

ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของภาคการศึกษาตอไป 

 

ความสําคัญของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์เปนงานท่ีสําคัญงานหนึ่งในความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารยผูสอนท่ีตองรวมมือกันดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ เพราะการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์มีความสําคัญตอการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและหลักสูตรใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

 1. ทราบระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีแตละรายวิชาไดรับจากการ

กระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ซ่ึงเปนประโยชนตออาจารย

ผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูท่ีเก่ียวของในการปรับปรุงขอพกพรอง หรือสงเสริมจุดเดน 

ของผูเรียนเพื่อพัฒนาตนเองตอไป 

 2. ทราบประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสําหรับอาจารยผูสอนในการพัฒนาปรับปรุง 

การสอนใหดีกวาเดิม 

 3. ทราบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ 

เปนขอมูลสําคัญในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผล และการประกันคุณภาพ

ของหลักสูตร 

 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีระบุในรายระเอียดของหลักสูตร (มคอ.1) 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา/สาขาวิชา..(มคอ.1) 

จะมีการกําหนดเรื่องการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูไว เพื่อเปนแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษาใชในการ

พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร มีการกําหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ขณะนักศึกษายังไมสําเร็จ

การศึกษาไว ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) โดยนําเสนอตามหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร(หลักสูตร 5 ป) 

พ.ศ.2554  

1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

1.2 สาขาวิชาภาษาไทย 
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1.3 สาขาวิชาคณิตศาสตร 

1.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

1.5 สาขาวิชาสังคมศึกษา 

1.6 สาขาวิชาพลศึกษา 

1.7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการศึกษา) 

1.8 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 2. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการทองเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ.2553 

  2.1 สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

 3. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ.2552  

3.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

4. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี พ.ศ.2553  

4.1 สาขาวิชาการบัญชี 

 5.มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย พ.ศ.2554 

  5.1 สาขาวิชาภาษาไทย 

 6. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ.2554 

  6.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร 

  6.2 สาขาวิชาเคมี 

  6.3 สาขาวิชาชีววิทยา 

  6.4 สาขาวิชาฟสิกส 

 7. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร พ.ศ.2557 

  7.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
 

ซ่ึงมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) ไดกําหนดการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูไวดังนี้ 

1. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร พ.ศ.2554 

     “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร พ.ศ.2554 ระบุ

ไวในขอ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้ 

  1.มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนามและกิจกรรมเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร รวมท้ังการกํากับใหสอดคลองกับมาตรฐาน 

ผลการเรียนรูของหลักสูตร 

  2.สถาบันการศึกษาท่ีรับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะดานหรือ

วิชาเอกมีการประเมินนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูและกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
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  3.ผูใชบัณฑิตมีสวนรวมในการทวนสอบผลการเรียนรู 

  4.มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมทวนสอบผลการเรียนรู” 

 2.มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ.2553 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ.2553 ระบุไวในขอ 10 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้ 

     “สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา

เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของการประเมินผลวา ผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูอยางนอย 

ตามท่ีกําหนดไวใน มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา กลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาใน

สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม อาจจะกระทําไดดังนี้ 

 1.นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยใชแบบประเมินผล 

การเรียนรูดานตางๆ ท่ีตองการทวนสอบ 

 2.คณะกรรมการสอบไลประเมินขอสอบเพื่อใหครอบคลุมเนื้อหารายวิชา และการให

คะแนนในแตละรายวิชา 

 3.สถาบันการศึกษา จัดสอบประมวลผลการเรียนรู โดยรวมกอนจบการศึกษา 

(Exit Examination) โดยใชขอสอบกลางท่ีเห็นชอบโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของ 

กลุมเครือขายสถาบันอุดมศึกษา 

 4.บัณฑิตใหมท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ประเมินหลักสูตร 

 5.ผูประกอบการท่ีรับนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงานและผูใชบัณฑิตประเมินทักษะ 

การปฏิบัติงาน โดยใชแบบประเมินกลางท่ีเห็นชอบ โดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุมเครือขาย

สถาบันอุดมศึกษา 

เม่ือดําเนินการทวนสอบแลว ใหสาขาวิชาจัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู

เพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู” 

 3. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ.2552 

     มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ.2552 ระบุไวใน ขอ 10 การทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบ เพื่อยืนยันวานักศึกษาและ 

บัณฑิตทุกคน มีมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาคอมพิวเตอร นี้เปนอยางนอย 

 10.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

      การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนใน

ระดับรายวิชา ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และการมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสม

ของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน สวนการทวนสอบในระดับหลักสูตรควรมีระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล” 
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 4. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553 

     มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553 ระบุไวใน ขอ 10 การทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้ 

 10.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะท่ีนิสิต/นักศึกษา กําลังศึกษาอยู 

      การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรใหนิสิต/นักศึกษา ประเมินผลการเรียนการสอน

ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบและ

ประเมินผลใหเปนไปตามแผนการสอน 

      การทวนสอบในระดับหลักสูตร ควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถาบัน เพื่อดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล” 

5. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2554 

     มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2554 ระบุไวใน ขอ 10 การ

ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้ 

 10.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

      กําหนดใหมีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของ

ระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูแตละรายวิชาดําเนินการดังนี้ 

  10.1 ใหนักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 

10.2 วิเคราะหกระจายของระดบัคะแนนในกลุม 

10.3 ตรวจสอบผลการใหคะแนนกับขอสอบ รายงาน โครงการและอ่ืนๆ ท่ี

ผูเรียนไดรับมอบหมาย” 

6. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ.2554 

     มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ.2554 ระบุไวใน 

ขอ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้ 

     “สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษา และผูสําเร็จ

การศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรูอยางนอยตามมาตรฐานผลการเรียนรู ทุกดานตามท่ีกําหนดไว 

ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยอาจมีกระบวนการดําเนินการ ดังนี้  

 10.1 ระดับภาควิชา 

      สถาบันอุดมศึกษาจะตองจัดการทวนสอบระดับภาควิชา โดยการกําหนดระบบและ

กลไกในการดําเนินการทวนสอบ ในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบ การ

ประเมินผล และอาจนําสูการจัดตั้งคลังขอสอบของแตละภาควิชา 

 10.2 ระดับหลักสูตร 

      สถาบันอุดมศึกษาจะตองจัดทําการทวนสอบระดับหลักสูตร โดยสาชาวิชาท่ีมีความ

พรอมอาจดําเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูทุกดานอยางเปนระบบ โดยการจัดสอบประมวลผล
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การจบการศึกษา เพื่อประเมินผลการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ นอกจากนั้นควรมีการประเมินผลการ

เรียนรูจากหลายแหลง เชน จากแหลงฝกงาน ผูใชบัณฑิต บัณฑิตใหมและผูมีสวนไดเสีย เพื่อเปนการ

ยืนยันผลการเรียนรู ท่ีไดรับ นอกจากนั้นอาจมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบตอคณะ

กรรมการบริหารคณะทุกภาคการศึกษา” 

 7. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร พ.ศ.2557 

     มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร พ.ศ.2557 ระบุไวใน ขอ 10 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้ 

     “สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของผูเรียน 

เพื่อยืนยันประสิทธิภาพขอการประเมินผลวาผูจบการศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรูอยางนอยตามท่ี

กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของผูเรียน และบัณฑิตใน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตรอาจจะกระทําได ดังนี้  

  1.ผูเรียนประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยใชแบบประเมินผลการเรียนรู

ดานตาง ๆ ท่ีตองการทวนสอบ 

  2.คณะกรรมการควบคุมดูแลการสอบประเมินขอสอบ เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหารายวิชา 

และการใหคะแนนในแตละรายวิชา 

  3.สถาบันอุดมศึกษาจัดสอบประมวลผลการเรียนรูโดยรวมกอนจบการศึกษา (Exit 

Examination) โดยใชขอสอบกลางท่ีเห็นชอบโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาของกลุม

เครือขายสถาบันอุดมศึกษา 

  4.ใหบัณฑิตใหมท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประเมินหลักสูตร 

  5.ผูประกอบการท่ีรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพ และผูใชบัณฑิต ประเมิน

ทักษะในการปฏิบัติงาน โดยใชแบบประเมินกลางท่ีเห็นชอบโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของ 

กลุมเครือขายสถาบันอุดมศึกษา 

      เม่ือดําเนินการทวนสอบแลว ใหสาขาวิชาจัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู เพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู” 

 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีระบุในรายระเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 

 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงคูมือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ.2552 มีรายละเอียดเบื้องตนอธิบายการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 

ท้ัง 8 หมวด ซ่ึงหมวดท่ีเก่ียวของกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ไดแก หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผล

นักศึกษา ขอ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยใหอธิบายกระบวนการท่ีใช

ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาแตละรายวิชา เชน 

ทวนสอบจากคะแนนขอสอบหรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไป สําหรับรายวิชาท่ี

แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน 
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 จากการตรวจสอบรายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ. 2) ของหลกัสูตรท่ีเปดสอนของมหาวิทยาลัย

ในหมวด 5 ขอ 2 จะแยกออกเปน 2 ขอยอย คือ 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา  

สําหรับคูมือการทวนสอบเลมนี้จะเก่ียวของกับขอยอย 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะ

นักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา โดยท่ัวไปหลักสูตรจะเขียนลักษณะคลายกันดังนี้ 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

  กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา เปน

สวนหนึ่งของระบบการจัดการเรียนการสอน โดยสื่อสารใหเขาใจตรงกันท้ังผูเรียนและผูสอน และนําไป

ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ท้ังนี้ผูประเมิน

ภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบไดจากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา (มคอ. 5) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) ดังนี้ 

  2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชากําหนดใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน 

ในระดับรายวิชาทุกรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบ ใหเปนไป 

ตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รวมกับรายงานผลการดําเนินการในระดบัรายวิชา (มคอ. 5) 

  2.1.2 การทวนสอบจากจํานวนโครงการท่ีนักศึกษาไดดําเนินการรวมกับอาจารย หรือ

จํานวนรางวัลท่ีนักศึกษาไดรับจากหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการประยุกต 

ผลการเรียนรูแตละรายวิชา หรือการบูรณาการความรูจากรายวิชา ไปสูการปฏิบัติงานจริง 

  2.1.3 การทวนสอบโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากความเห็นจากผูทรงคุณวฒุิภายนอก  

ท่ีมาประเมินหลักสูตรหรืออาจารยพิเศษ วิทยากร ท่ีมีตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียนและ

คุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

  2.1.4 การทวนสอบจากผลงานของนักศึกษาท่ีสามารถวัดไดเปนรูปธรรม ไดแก  

(1) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีพัฒนาเองหรือจัดจําหนาย (2) จํานวนรางวัลทางสังคมหรือวิชาชีพ  

(3) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมหรือประเทศชาติ 

 จะเห็นไดวา การดําเนินการจะอยูในความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวมกับ

อาจารยผูสอนใหเกิดความม่ันใจในคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ 

ของหลักสูตร ซ่ึงจะตองอาศัยความรูความเขาใจวิธีการและเทคนิคการวัดผลและประเมินผลเบื้องตน 

เพื่อใหสามารถดําเนินการ ทวนสอบไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และเกิดประสิทธิผลในการ

ดําเนินการทวนสอบ และสามารถนําไปปรับปรุงวิธีสอน หรือรูปแบบการสอนเขียนไวในรายละเอียด 

ของรายวิชา (มคอ. 3) ของภาคการศึกษาตอไป 
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การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูในรายระเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ในหมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการ 

ของรายวิชา ขอ 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ใหอาจารยผูสอน 

ระบุวิธีการ กระบวนการ และข้ันตอนในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ท่ีอาจารยผูสอนกําหนดไว เพื่อเปน 

แนวทางการดําเนินการและแจงใหนักศึกษาทราบต้ังแตเปดภาคการศึกษา โดยท่ีอาจารยผูสอนสามารถ

นําขอมูลท่ีหลักสูตรกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการ

ประเมินผลนักศึกษา ขอ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ขอ 2.1 การ 

ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษามาเขียนไวในรายละเอียด 

ของรายวิชา (มคอ. 3) เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกับสิ่งท่ีหลักสูตรกําหนดไวมาสูการปฏิบัติ เม่ือ

ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามท่ีระบุไว อาจารยผูสอนประเมินและสรุปผลนําไปเขียนไวในรายงาน

ผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชา ในขอ 7 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษากําหนดใหระบวุิธีการทวนสอบและสรุปผล 

 

ปจจัยสูความสําเร็จท่ีจําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน 

 เม่ือหลักสูตรไดมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู แตละรายวิชาก็จะเกิดการ 

พัฒนาการเรียนการสอนและการปรับปรุงวิธีการสอน ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน ซ่ึงการสอนตองใช 

กลยุทธการสอนท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการเรยีนรูของมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน การทวนสอบผล 

สัมฤทธิ์ฯ จะมีสวนชวยพัฒนาปรับปรุงกลยุทธการสอนอยางตอเนื่อง และนําไปใชในการเรียนการสอน 

ดังนั้น ปจจัยสูความสําเร็จท่ีจําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน ซ่ึงสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหเปนแนวทางไว ดังนี้ 

 1. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

การพัฒนาดานนี้เก่ียวของกับการผสมผสานความรูเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและปฏิบัติตน

อยางถูกตองตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ ยุทธศาสตรท่ีใชในการพัฒนาจะรวมถึง

การเปนแบบอยางท่ีดี การวิเคราะหและสะทอนพฤติกรรมของตนเองและของผูอ่ืนในสถานการณตางกัน 

การอภิปรายเปนกลุมในเรื่องความขัดแยงทางความคิดอยางงายและท่ีซับซอนมากข้ึน จะชวยให

นักศึกษาเห็นคานิยมของตนเองไดชัดเจนยิ่งข้ึน และเกิดความคิดโดยใชหลักการท่ัวไปวาสิ่งท่ีตนเชื่อ 

ควรเปนแนวทางกําหนดพฤติกรรมของตนเองได หลักในการถายทอดการเรียนรูจะตองมีการอภิปราย

เก่ียวกับสถานการณท่ีเปนไปไดหลากหลาย รวมถึงสถานการณท่ีนักศึกษาจะตองเผชิญในชีวิตภายหนา

และในการทํางาน แมวาผลการเรียนรูดานนี้อาจถูกจัดเปนรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แตควรใช 

ทุกโอกาสในการเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชาท่ีสอนรวมท้ังการจัดกิจกรรม เพื่อการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
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2. การแสวงหาความรู 

การจัดภาพรวมอยางกวางๆ เก่ียวกับการจัดโครงสรางและเนื้อหาสาระในการเรียนการสอน 

ไวลวงหนา และเม่ือมีขอมูลใหมเพิ่มข้ึนควรจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาท่ีจัดไวนั้น และเชื่อมโยงกับความรูเดิม

ของนักศึกษา เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจและนํามาใช การใชเครื่องมือชวยจําและการทบทวน

เนื้อหาท่ีสําคัญเปนระยะ ซ่ึงจะชวยใหม่ันใจไดวาขอมูลนั้นจะอยูในความทรงจําไดในระยะยาว 

3. การพัฒนาทักษะทางปญญา 

การพัฒนาความคิดรวบยอด รวมท้ังหลักการทางทฤษฏีและการฝกปฏิบัติ การวิเคราะห

สถานการณและแก ไขปญหาตางๆ  เปนลําดับ ข้ันตอนตามแผนท่ีวางไว  และตองฝกปฏิบัต ิ

ในหลายสถานการณ รวมท้ังท่ีคลายคลึงกับสถานการณท่ีคาดวาจะไดใชในอนาคต เพื่อชวยในการ

ถายทอดความรูและนําไปใชใน สถานการณตางๆ ตามความเหมาะสม การพัฒนาความสามารถในการ

กําหนด และใชทักษะทางปญญาในการแกไขปญหาใหมท่ีไมคาดคิดมากอน จําเปนตองมีการทํางาน 

ในการแกปญหาแบบปลายเปดโดยใหความชวย เหลือในการจําแนกแยกแยะ และการประยุกตใชความรู

ความเขาใจ เพื่อเปนการพัฒนาความสามารถในการคิดและแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค นักศึกษาควร

ถูกฝกใหสามารถสะทอนกระบวนการคิดของตนเอง เม่ือพบกับงานใหมๆ ท่ีทาทายและสามารถ

พัฒนาการจัดการกลยุทธในการคิดของตนเอง เม่ือตองแกไขประเด็นปญหาในหลายลักษณะ 

4.การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

การมีโอกาสในการเขารวมกิจกรรมกลุมและไดรับขอมูลปอนกลับ ตอผลการทํางานท่ีสรางสรรค

ขอมูลปอนกลับดังกลาวจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ถานักศึกษาไดวิเคราะหพฤติกรรมของตนเองใน

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ และสามารถพัฒนาเปนหลักในการแสดงพฤติกรรมของตนเอง การพัฒนา

ความสามารถและความรับผิดชอบสําหรับการเรียนรูอยางตอเนื่องจําเปนตองมอบหมายงานใหนักศึกษา

ท่ีจะพัฒนาและกระตุนความสามารถเหลานั้นดวยความมุงหวังใหมีผลงานท่ีกาวหนาข้ึนตามลําดับ 

5.การพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติเปนลําดับข้ันตอนตามท่ีวางแผนไวพรอมท้ังใหขอมูลยอนกลับ 

และคําแนะนําในการปรับปรุงทักษะท่ีจําเปนทางดานการคํานวณอยางงายแกนักศึกษา เพื่อปรับปรุง

ทักษะท่ีจําเปนทางคณิตศาสตรอยางงาย และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาท่ีเขา

เรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถตางกันในการใชทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข และการ

สื่อสาร ซ่ึงบางคนตองไดรับการสอนเปนพิเศษ ท้ังนี้อาจทําไดโดยการสอนโดยตรงรวมกับการฝกปฏิบัติ 

และควรใหความชวยเหลือในการพัฒนาทักษะเหลานี้ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังซ่ึงสูงข้ึน

ตามลําดับ 

อาจารยผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูบริหารสถานศึกษาจะตองดําเนินการ 

ใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ...สาขา/สาขาวิชา...(มคอ. 1)  และรายละเอียด 

ของหลักสูตร (มคอ.2) ท่ีไดพัฒนาหรือปรับปรุงแลวผานความเห็นชอบตามข้ันตอนสามารถเปดรับ
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นักศึกษาได เม่ือมีการจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชา ตองสามารถทําใหผูเรียนเปนไปตามปรัชญา

และวัตถุประสงคของหลักสูตรดวย ดังนั้นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เปนวิธีการท่ีจะทําใหม่ันใจไดวาการ

ดําเนินการเปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไมมีสิ่งใดท่ีควรพัฒนาหรือปรับปรุงบาง เพือ่ใหการจัดการเรียนการ

สอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอผูเรียน 
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บทท่ี 3 

ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดกรอบแนวทางใหอาจารย นักศึกษา  

ผูใชบัณฑิตและผูประเมินภายนอกในการประเมินผลนักศึกษา กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร

(มคอ.2) หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ในหัวขอท่ี 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา แยกเปน 2 ประเด็น ประกอบดวยการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

ขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา และการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จ

การศึกษา โดยใหแนวทางการเขียนไวโดยหลักสูตรตองเขียนรายละเอียดการดําเนินการเอง และ

ตรวจสอบการดําเนินการไดจากการกําหนดเปนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานไวในรายละเอียดของหลักสูตร

(มคอ.2) หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ขอท่ี 6 กําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ

วิชาชีพ (มคอ.4) (ถามี) อยางนอยรอยละ 25  ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา เพื่อใหเกิด 

แนวทางการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีความถูกตองชัดเจน โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน จึงไดกําหนดรายละเอียดไว ดังนี้ 
 

 ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 “ระบบ” หมายถึง การดําเนินงานท่ีมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบโดยข้ันตอน 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มีการกําหนดออยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามท่ีตองการ 

โดยประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 “กลไก” หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 

และกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน ดังนั้นกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ไดแก แนวทางการปฏิบัติ และคูมือ

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

 “ระบบและกลไก” หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินงานท่ีมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกันอยางเปน

ระบบ โดยบุคลากร คูมือแนวทางการปฏิบัติและเครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เปนกลไกใหการ

ดําเนินการบรรลุเปาหมาย 

 “ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัย” หมายถึง ข้ันตอนดําเนินการท่ีเปนการตรวจสอบหรือวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน เม่ือสิ้นสุด

การเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาแตละรายวิชา เปนหนาท่ีของอาจารยผูสอน อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะ เปนผูดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

จึงมีการกําหนดระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู มหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แจงผลการพิจารณาและขอเสนอแนะ ระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร แจงผลการพิจารณาและขอเสนอแนะ ระดับคณะ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับทราบ

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาฯ ระดบัรายวิชา 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแตงตั้ง 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

ของนักศึกษาฯ  

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาฯ ศึกษารายงานการทวนสอบ 

*พิจารณาเอกสาร/หลักฐาน 

*เก็บขอมูลเพ่ิมเติมโดยใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม 

*การทวนสอบผลส ัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผล

การเรยีนรูในแตละดานและภาพรวม 

 

ระดับหลักสูตร 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาฯ แจงผลและแนวทางปรับปรุงไป

ยังอาจารยผูสอนและรายงานผลตอคณะ 

อาจารยผูสอนศึกษาและเลือกเครือ่งมือ 

ท่ีนํามาใชในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

กับ มคอ.3 หรือ มคอ.4 

อาจารยผูสอนดําเนินการ 

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

 

อาจารยผูสอนประมวลผลและเขียนรายงาน

ผลการทวนสอบใน มคอ.5  

ระดับรายวิชา 

อาจารยผูสอนนําเสนอรายงานตอ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพรอมแนวทาง

ปรับปรุงสรุปใน มคอ.5 หรือ มคอ.6 

คณะแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาฯ ระดบัคณะ 

คณะกรรมการฯ ตดิตามและประเมินผล 

การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาฯ โดย

พิจารณารายงานผลการทวนสอบของทุก

หลักสตูร เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 

ระดับคณะ 

คณะรับทราบรายงานการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาฯ ระดบัหลักสูตร 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ 

ระดับคณะ แจงผลและแนวทางปรับปรุง 

ไปยังอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูร และ

รายงานผลตอคณะกรรมการบริหารคณะ 

และมหาวิทยาลัยตามลําดับ 

มหาวิทยาลยัแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาฯ ระดบั

มหาวิทยาลยั 

ระดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยั รับทราบรายงานการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาฯ ระดบัคณะ 

รายงานผลการกํากับติดตามการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิฯ ประจําภาคการศึกษา เสนอตอ

คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาฯ ระดบัมหาวิทยาลัย พิจารณาให

ขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรยีน

การสอน ในแตละระดับนําไปดําเนินการ 

* ระดับคณะ 

* ระดับหลักสูตร 

* ระดับรายวิชา 
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ข้ันตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

  

ระบบ กลไก 

อาจารยผูสอนศึกษา และเลือกเครื่องมือท่ี 

นํามาใชในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิกับ 

มคอ.3 หรือ มคอ.4 

อาจารยผูสอนดําเนินการทวนสอบผล 

สัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 

ผลการเรยีนรู 

อาจารยผูสอนประมวลผลและเขียน รายงาน

ผลการทวนสอบใน มคอ.5  

อาจารยผูสอนนําเสนอรายงาน 

ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พรอม

แนวทางปรับปรุง รายงานสรุป ใน มคอ. 5 

หรือ มคอ.6 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับทราบ

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาฯ ระดบัรายวิชา 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแตงตั้ง 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

ของนักศึกษาฯ 

ตอ 

อาจารยผูสอน 

(สัปดาหท่ี 15-17 ของแตละภาคการศึกษา) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

(ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการสอบปลาย

ภาคของภาคการศึกษาท่ี 2  ในแตละป

การศึกษา) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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ระบบ กลไก 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ 
นักศึกษาฯ ศึกษารายงานการทวนสอบ 

* พิจารณาเอกสาร/หลักฐาน 
* เก็บขอมูลเพ่ิมเติมโดยใชเครื่องมอืการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรยีนรู
ในแตละดานและภาพรวม 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาฯ แจงผลและแนวทางปรับปรุง 

ไปยังอาจารยผูสอนและรายงานผลตอคณะ 

คณะรับทราบรายงานการทวนสอบ 

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาฯ 

คณะแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาฯ ระดบัคณะ 

ตอ 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ

หลักสตูร (ภายใน 10 วัน นับจากวันท่ีมีคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการ) 

คณะ 

(ภายใน 5 วัน นับจากวันท่ีรับทราบผลการ

ทวนสอบ) 

7 

8 

9 

10 
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ระบบ กลไก 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของคณะ 

(ภายใน 10 วัน นับจากวันท่ีมีคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ) 

มหาวิทยาลยั 

(คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั) 

คณะกรรมการฯ ตดิตามและประเมินผล 

การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาฯ โดย

พิจารณารายงานผลการทวนสอบของทุก

หลักสตูร เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 

คณะกรรมการทวนสอบฯ ระดับคณะ  

แจงผลและแนวทางปรับปรุงไปยัง 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและรายงานผล

ตอคณะกรรมการบริหารคณะและ

มหาวิทยาลยัตามลําดบั 

มหาวิทยาลยัรับทราบรายงานการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาฯ จากคณะ 

มหาวิทยาลยัแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาฯ ระดบั

มหาวิทยาลยั 

 

รายงานผลการกํากับติดตามการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิฯ ประจําภาคการศึกษา เสนอตอ

คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาฯ ระดบัมหาวิทยาลัย พิจารณาให

ขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรยีน

การสอน ในแตละระดับไปดําเนินการ 

* ระดับคณะ 

* ระดับหลักสูตร 

* ระดับรายวิชา 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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บทท่ี 4 

การดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

 

 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูจะตองมีการเตรียมการใหพรอมเพ่ือใหการดําเนิน 
งานเปนไปไดดวยดีและเกิดประสิทธิภาพ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนจะตองมีการวางแผน 
รวมกันในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยแตละหลักสูตรอาจกําหนดใหทุกรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์
ไมเฉพาะแตตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
 
การดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาขอ 6 กําหนดใหมีการทวนสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควรดําเนินการทวนสอบใหเปนไปตามท่ี
ระบุไวในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) โดยมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้ 

 1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแจงอาจารยผูสอนกําหนดใหการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล
การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
 2. อาจารยผูสอนศึกษาคูมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เลือกเครื่องมือท่ีจะนํามาใชในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูใหสัมพันธสอดคลองกับ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) หรือ 
รายละเอียดของประสบการณวิชาชีพ (มคอ. 4) 
 3. อาจารยผูสอนดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูโดยกระบวนการ อาทิ  
การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมินผล ในสัปดาหสุดทายของการเรียนการสอน โดยใชเครื่องมือ อาทิ 
แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสํารวจ แบบประเมิน และแบบสมัภาษณ 
 4. อาจารยผูสอนประมวลผลและเขียนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
เพ่ือใชประกอบการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) 
 5. อาจารยผูสอนนําเสนอรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพรอม
แนวทางปรับปรุงรายงานในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) หรือ รายงานการดําเนินการของ 
ประสบการณวิชาชีพ (มคอ. 6) 
 6. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก

มารวมเปนกรรมการ โดยมีจํานวนตามความเหมาะสม 

 7. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ศึกษารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของอาจารยผูสอนโดย
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานและสามารถเก็บขอมูลเพ่ิมเติมโดยใชเครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์
ในแตละดานและภาพรวม 
 8. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทําการประมวลผลขอมูล และจัดทํารายงานพรอมเสนอแนวทาง
ปรับปรุงเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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 9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแจงผลและแนวทางปรับปรุงตออาจารยผูสอนและรายงานผลตอคณะ 
รวมถึงรายงานในรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) 
 10. คณะแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ศึกษารายงานผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ แลวสรุปผลพรอมเสนอแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนา 
 11. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ รายงานใหคณะทราบเพ่ือแจงผล
และแนวทางปรับปรุงไปยังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และเสนอตอมหาวิทยาลัยฯ 
 12. มหาวิทยาลัยฯ รับทราบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ และใหแนวทางหรือเสนอแนะใหไป
ดําเนินการแตละระดับ ไดแก ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับรายวิชา 
 
การเตรียมการดานปจจัยเกี่ยวกับการดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
 1. การเตรียมประกาศ กฎ ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

   การเตรียมประกาศ กฎ ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ คูมือ ตลอดจน
แบบฟอรมและอุปกรณตางๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินการ เชน 

     1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
     1.2 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
     1.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขา/สาขาวิชา...(มคอ. 1) 

ท่ีเปนของหลักสูตรนั้น ๆ 
     1.4 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
     1.5 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
     1.6 คูมือมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
     1.7 คูมือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
 

 2. การเตรียมบุคลากร 
   การเตรียมบุคลากรท่ีจะมาปฏิบัติหนาท่ีชวยในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตองพิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรู 

ความสามารถและความสนใจในดานนี้ ควรเตรียมบุคลากรกอนการปฏิบัติหนาท่ี เชน ทําความ เขาใจเก่ียวกับ
ประกาศ กฎ ระเบียบรวมกัน ทําความเขาใจเก่ียวกับหลักการ และวิธีการดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ และ
ทําความเขาใจเก่ียวกับแผนงานและหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ หากไมมีบุคลากรผูชวย อาจารยผูสอนอาจตองเตรียม
พัฒนาความรูความสามารถของตนเอง เพ่ือใหสามารถดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ไดในระดับรายวิชา ซ่ึงการ
ดําเนินการเตรียมบุคลากรผูชวยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ หลักสูตรอาจดําเนินการเอง โดยการจัดประชุมชี้แจง 
อบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือประชุมกลุมยอย 
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3. การเตรียมเครื่องมือเพ่ือดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 
   3.1 การประชุมวิเคราะหจุดมุงหมายและวัตถุประสงคจากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) เพ่ือ

กําหนดความสามารถหรือคุณลักษณะของนักศึกษาท่ีตองมีหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา 
   3.2 การประชุมเพ่ือกําหนดวิธีการและรูปแบบของเครื่องมือวาควรใชวิธีการใด และเครื่องมือประเภท

ใด เชน การสังเกตและแบบบันทึกการสังเกต การสัมภาษณและแบบประเมิน แบบทดสอบ เปนตน 
   3.3 การประชุมปฏิบัติการการพิจารณาเครื่องมือท่ีมหาวิทยาลัยรวบรวมไวเพ่ือปรับปรุงให สอดคลอง

กับรายวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีตองการทวนสอบ และใหเปนไปตามหลักการและวิธีการของเครื่องมือ
ประเภทนั้น 

   3.4 กรณีท่ีไมใชเครื่องมือท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําไว ผูสอนอาจสรางเครื่องมือท่ีเห็นวาเหมาะสม กับแตละ
รายวิชาหรือหลักสูตรโดยใหเปนไปตามหลักการและวิธีการของเครื่องมือประเภทนั้น ท้ังนี้ตองมีการทดลองใช
เครื่องมือและพิจารณาผลการทดลองใชเครื่องมือ เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือและแกไขขอบกพรองใหมีคุณภาพ 

 
 4. การดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

   การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตองอาศัยภาวะผูนําของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพิจารณาองคประกอบของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ควรดําเนินการดังตอไปนี้ 

   4.1 การมีสวนรวมบุคลากรท้ังหมดของหลักสูตรและคณะควรมีสวนรวมอยางจริงจัง ยิ่งมีสวนรวม 
ในการดําเนินการมากเทาใด ก็จะทําใหแตละบคุคลมีความเขาใจและเห็นความสําคัญในงานนี้มากยิ่งข้ึน 

   4.2 การกําหนดประเด็นท่ีจะทวนสอบมีการวิเคราะหพฤติกรรมหรือขอมูลสําคัญท่ีจะทวนสอบ และ
ควรจะจัดตามลําดับความสําคัญ 

   4.3 การวางแผนเปนไปตามท่ีระบุไวใน มคอ. 2 และ มคอ.3 หรือ มคอ.4 เนนท่ีการพัฒนามิใชเพียง
การไดขอมูลจากการทวนสอบเทานั้น และการมีสวนรวมในการวางแผนจะชวยใหบุคลากรเขาใจการดําเนินการ
มากยิ่งข้ึน 

   4.4 การปฏิบัติงานตามข้ันตอนในแผน ตองการดําเนินการตามแผนและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ือให
บรรลุจุดมุงหมายของการทวนสอบและสอดคลองท่ีระบุไวใน มคอ. 2 และมคอ.3 หรือ มคอ.4 

   4.5 การประเมินการทวนสอบตองการประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยการกําหนดราย 
ละเอียดท่ีจะชี้บงความสําเรจ็ของการประเมินการทวนสอบสอดคลองท่ีระบุไวใน มคอ. 2 และมคอ.3 หรือ มคอ.4  
เพ่ือนําผลท่ีไดไปพัฒนาหรือปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน 

   4.6 การปรับปรุง ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการทวนสอบตามความ 
สําเร็จของตัวบงชี้ 

การดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารยผูสอนและผูท่ีเก่ียวของไดหลายประการ ซ่ึงหากมีการดําเนินการตามปจจัยท่ีกลาวมาขางตน จะ
เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์สําหรับมาตรฐานการเรียนรูท้ัง 5 ดานนั้น ดานท่ีตองจะให
ขอมูลเพ่ิมเติมในการดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์คือ ดานความรูซ่ึงสามารถดําเนินการไดหลายวิธี โดยเฉพาะ
กระบวนการวัดและประเมินผลความรู อาจารยผูสอนจะใชแบบทดสอบเปนเครื่องมือในระดับรายวิชา จึงขอ
กําหนดเปนแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ดานความรูโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. อาจารยผูสอนแจงนักศึกษาเก่ียวกับรายละเอียดของขอสอบท่ีจะใช เชน ลักษณะ จํานวนพฤติกรรมท่ี
จะทําการวัด 

2. จัดทําผังขอสอบ (Test Blueprint) ท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวางเนื้อหายอยและพฤติกรรม (อาจ
ยึดตามแนวทาง Cognitive Domain ของ Bloom 6 ดาน หรืออ่ืน ๆ คามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเปนวิชา
เดียวกัน ผังขอสอบควรเปนอยางเดียวกัน) 

3. ออกขอสอบตามผังขอสอบ โดยยึดตามหลักการสรางขอสอบ กรณีรายวิชามีอาจารยผูสอนหลายคน 
ใหผูรับผิดชอบรายวิชาประสานงานกับคณาจารย ทําการสงขอสอบตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือ
รวบรวมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งพิจารณาเปนรายขอวาเปนขอสอบ
ท่ีดีและตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชาท่ีระบุไวใน มคอ.3 หรือไม 

4. นําขอสอบ (ฉบับราง) ใหผูเชี่ยวชาญทางการวัดผลจํานวนอยางนอย 3 คน พิจารณาความเหมาะสม
และสอดคลองกับผังขอสอบท่ีกําหนดไว (อาจดําเนินการหาคา IOC ดวย) 

5. นําขอสอบมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ (และอาจนําไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาอีกครั้ง) 
6. นําขอสอบ (ฉบับราง) ไปลองใช (Try-out) กับนักศึกษาท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับนักศึกษาท่ีสอนจํานวน

อยางนอย 30 คน และนํามาหาคาคุณภาพท้ังฉบับ (ความเชื่อม่ัน) และรายขอ (อํานาจจําแนก และความยาก
พอเหมาะ) เลือกเฉพาะขอสอบท่ีมีคุณภาพรายขอตามเกณฑ จัดทําเปนขอสอบฉบับสมบูรณ 

7. นําขอสอบไปใชวัดความรูของนักศึกษาตอไป 
 
การดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
 1. การเตรียมการ 

    1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมรวมกับอาจารยผูสอนกอนเปดภาคการศึกษาเพ่ือชี้แจง
นโยบาย สรางความเขาใจในวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชาท่ีเปดสอน การวัดและการประเมินผล การสง
เอกสารประกอบการสอนหรือตํารา การพิจารณารายละเอียดใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 รวมถึงกําหนดรายวิชาและ
เครื่องมือท่ีจะใชในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงควรระบุไวใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 อาจเปนสัปดาหท่ี 15 – 17 ของภาคการศึกษาเพ่ือใหนักศึกษารับทราบ 

    1.2 อาจารยผูสอนวางแผนการทวนสอบโดยพิจารณาธรรมชาติของรายวิชาวาเปนรายวิชา บรรยาย
หรือปฏิบัติ ใน มคอ.3 ระบุจุดมุงหมายและวัตถุประสงค คําอธิบายรายวิชา การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
แผนการสอนและการประเมินผล การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา เม่ือสิ้นสุดการเรียน
การสอนจะมีการทวนสอบวานักศึกษาไดรับความรู หรือความสามารถ หรือทักษะ หรือมีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป หรือเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดไว 

     1.3 อาจารยผูสอนศึกษาคูมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เครื่องมือท่ีจะใชและการดําเนินการตามการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาท่ีระบุไวใน มคอ.3 หมวด 7 ขอ 4 วาจะตองมีการ 
เตรียมการอะไรบาง เชน การเตรียมเครื่องมือท่ีจะใช วิธีการทวนสอบ ระยะเวลา สถานท่ีคณะกรรมการ และ 
บุคลากรท่ีเปนผูชวยดําเนินการ เปนตน 
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2.การดําเนินการ 
    2.1 อาจารยผูสอนกําหนดวันท่ีจะดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใหนักศึกษาทราบ ในชวงสัปดาหท่ี 

15-17 ของภาคการศึกษา 
    2.2 อาจารยผูสอนจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ บุคลากรและสิ่งท่ีเก่ียวของในการทวนสอบผล สัมฤทธิ์ 

โดยแยกเครื่องมือเปนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ดานความรู เชน แบบทดสอบปลายภาคการศึกษา แบบสังเกตการ
ปฏิบัติงาน หรือประเมินจากผลงาน เปนตน สําหรับการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์อีก 4 ดาน ประกอบดวย 
ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใชแบบประเมินจาก
เครื่องมือท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนดให หรืออาจใชเครื่องมือหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติมก็ได 

    2.3 ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา สําหรับดานความรูนั้นเปนแบบทดสอบสามารถ 
ดําเนินการทวนสอบตามกําหนดการท่ีนักศึกษาสอบปลายภาคการศึกษาท้ังรายวิชาท่ีจัดสอบในตารางและนอก 
ตาราง(ผูสอนจัดสอบเอง) สําหรับดานคุณธรรมจรยิธรรม ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ควรกําหนดและดําเนินการแยกจากการสอบปลายภาคการศึกษา เพ่ือไมใหเกิดการรบกวนหรือการใชเวลาของ
นักศึกษา กอนใหนักศึกษาลงมือทําแบบประเมินนั้นผูประเมินตองชี้แจงวาเปนการประเมิน เพ่ือการพัฒนาผลการ
ประเมินไมมีผลกระทบตอนักศึกษา ขอใหลงมือทําอยางเต็มท่ีและใหขอมูลท่ีเปนจริง 

     2.4 อาจารยผูสอนประเมินผลและเขียนรายงานผลในแบบฟอรม และ มคอ.5 หรือ มคอ.6 ให
เรียบรอย เพ่ือนําเสนอตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของนักศึกษาท่ีทําการสอน 

    2.5 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับทราบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา ดําเนินการ
แตงตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเพ่ือพิจารณารายงานและเอกสารหลักฐานประกอบและ อาจมี
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพ่ิมเติม เม่ือกรรมการสรุปผลการประเมินการทวนสอบแลวแจงใหอาจารยรับผิดชอบ
หลักสูตรทราบพรอมขอเสนอแนะหรือแนวทางปรับปรุง 

    2.6 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผล แจงผลการทวนสอบไปยังอาจารยผูสอน รายงานผลการ
ดําเนินการใหคณะทราบ และรายงานในรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เม่ือสิ้นปการศึกษา 

    2.7 คณะแตงต้ังคณะกรรมการติดตามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับคณะ ซ่ึงอาจเปนดุลพินิจของ
ผูบริหารระดับคณะพิจารณาความสมบูรณของรายงาน ท้ังนี้อาจใชผลการทวนสอบระดับหลักสูตรโดยไม
จําเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ ระดับคณะก็ได หากเห็นวาผลการทวนสอบนั้นเปนท่ีเชื่อถือ ครบถวน
สมบูรณ แลวสรุปนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาตอไป 

 

การรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
 การรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพ่ือนําขอคนพบขอสรุปและขอเสนอแนะ ซ่ึงเปนผลจากการ 
รวบรวม การวิเคราะหและการแปลความหมายขอมูลมารายงานไวใน มคอ.5 หมวดท่ี 3 และแบบรายงาน 
พฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารยผูสอนสําหรับระดับรายวิชา และรายงานใน มคอ.7 สําหรับระดับหลักสูตร โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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 1. รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใน มคอ.5 หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
ขอ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยระบุวิธีการทวนสอบและสรุปผล 
 2. รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ในแบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารยผูสอนสําหรับ
ระดับรายวิชา ซ่ึงอาจารยผูสอนสามารถนําไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานใหเหมาะสมกับรายวิชา
ของตนเอง 
 3. รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใน มคอ.7 ซ่ึงเปนการสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตร ในป
การศึกษานั้นและวางแผนการพัฒนาหรือปรังปรุงตอไป โดยผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาตองนํามา
เปนเอกสารหลักฐานของใน มคอ.7 หมวดท่ี 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ในขอ 3 การประเมินคุณภาพตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ระบุขอท่ี 6 “มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา” 
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ภาคผนวก ก 

1. ตัวอยางเครื่องมือในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา 

      - แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน 

      และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (แบบ A การบรรยาย) 

      - แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน 

      และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (แบบ B การปฏิบัติ) 

      - แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน 

      และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (แบบ C การบรรยายและปฏบิัติ) 

      - แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน 

      และสิง่สนับสนุนการเรียนรู (แบบ D การสัมมนา) 

  2. ตัวอยางการเขียนกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา ใน มคอ.3 

  3. ตัวอยางการเขียนรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา ใน มคอ.5 

  

 



(แบบ A การบรรยาย) 
แบบประเมินความพ ึงพอใจของผูเรียนตอค ุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

รหัสวชิา ............................... กลุ่มที่ ......... ผู้สอน ................................................................................................... 
 

คําชี้แจง แบบประเมินชุดน้ีจดัทําข้ึนเพ่ือประเมนิความพงึพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู 

โปรดเลือกชองท่ีตรงกับความคดิเห็นของทาน 
 

ข้อ รายการ มากที่สุด  

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

ประเมนิคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 

1 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวมของอาจารยผ์ูส้อน  

(เช่น การแต่งกาย อารมณ์ คาํพูด การแสดงออก) 

     

2 อาจารยเ์ขา้สอน-เลิกสอนตรงเวลา และใชเ้วลาในการสอน

อยา่งเหมาะสม 

     

3 อาจารยก์ระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมกาํหนด 

 

     

4 อาจารยมี์แนวทางและวิธีการสอนโดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม

และสนใจการสมัมนาอยา่งต่อเน่ือง 

     

5 อาจารยก์ระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการสมัมนาอยา่ง 

 

     

6 อาจารยว์ดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมคุณลกัษณะ 

ท่ีพึงประสงคต์ามท่ีช้ีแจงไวใ้นประมวลรายวิชา 

     

7 อาจารยมี์วิธีทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์      

ประเมนิส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

1 ความเหมาะสมของหอ้งเรียน และอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก 

(คุณภาพส่ือ/โสตทศันูปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆ ) 

     

2 หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัมีหนงัสือ ตาํรา ส่ิงพิมพแ์ละแหล่ง สืบคน้ 

ทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเหมาะสม 

     

3 หอ้งคน้ควา้ดว้ยตนเองและ/หรือหอ้งอ่านหนงัสือของคณะ  

มีหนงัสือ ตาํรา ส่ิงพิมพ ์และแหล่งสืบคน้ทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ท่ีเหมาะสม 

     

4 ความเหมาะสมของคอมพิวเตอร์และระบบใหบ้ริการ 

อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลยั 

     

 

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 



(แบบ B การปฏิบัต)ิ 

แบบประเมินความพ ึงพอใจของผูเรียนตอค ุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

รหัสวชิา ............................... กลุ่มที่ ............ ผู้สอน ................................................................................................... 

คําชี้แจง แบบประเมินชุดน้ีจดัทําข้ึนเพ่ือประเมนิความพงึพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิง่สนบัสนนุ 

การเรียนรู โปรดเลือกชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

ข้อ 

 

รายการ มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

ประเมนิคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 

1 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวมของอาจารยผ์ูส้อน 

(เช่น การแต่งกาย อารมณ์ คาํพูด การแสดงออก) 

     

2 อาจารยเ์ขา้สอน-เลิกสอนตรงเวลา และใชเ้วลาในการสอน 

อยา่งเหมาะสม 

     

3 อาจารยอ์ธิบายความสาํคญัและขั้นตอนการฝึกปฏิบติัได ้

อยา่งชดัเจน 

     

4 อาจารยมี์แนวทางและวิธีการสอนโดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม 

และสนใจการเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

     

5 อาจารยใ์ชส่ื้อการสอนไดเ้หมาะสมกบัการฝึกปฏิบติั      

6 อาจารยว์ดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมเน้ือหาใน 

ส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบตามท่ีช้ีแจงไวใ้นประมวลรายวิชา 

     

7 อาจารยต์อบคาํถามไดช้ดัเจน และใหข้อ้คิดเห็นท่ีเป็น 

ประโยชน ์

     

ประเมนิส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

1 ความเหมาะสมของหอ้งเรียน และอุปกรณ์อาํนวยความ

สะดวก (คุณภาพส่ือ/โสตทศันูปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆ ) 

     

2 ความเหมาะสมของหอ้งปฏิบติัการ/หอ้งคอมพิวเตอร์ 

(คุณภาพส่ือ/โสตทศันูปกรณ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ) 

     

3 หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัมีหนงัสือ ตาํรา ส่ิงพิมพแ์ละแหล่ง 

สืบคน้ ทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเหมาะสม 

     

 

4 

หอ้งคน้ควา้ดว้ยตนเองและ/หรือหอ้งอ่านหนงัสือของคณะ 

มีหนงัสือ ตาํรา ส่ิงพิมพ ์และแหล่งสืบคน้ทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ี เหมาะสม 

     

5 ความเหมาะสมของคอมพิวเตอร์และระบบ

ใหบ้ริการ อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลยั 

     

 

ขอเสนอแนะ................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 



(แบบ C การบรรยายและปฏิบัต )ิ 
แบบประเมินความพ ึงพอใจของผูเรียนตอค ุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
รหัสวชิา ............................... กลุ่มที่ ......... ผู้สอน ................................................................................................... 

คําชี้แจง  แบบประเมินชุดน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือประเมนิความพงึพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนบัสนนุ 

การเรียนรู โปรดเลือกชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

ข้อ รายการ มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

 ประเมนิคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 

1 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวมของอาจารยผ์ูส้อน 

(เช่น การแต่งกาย อารมณ์ คาํพูด การแสดงออก) 

     

2 อาจารยเ์ขา้สอน-เลิกสอนตรงเวลา และใชเ้วลาในการสอน 

อยา่งเหมาะสม 

     

3 อาจารยอ์ธิบายเน้ือหาไดอ้ยา่งชดเจนและเขา้ใจง่าย      

4 อาจารยมี์แนวทางและวิธีการสอนโดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม

และ สนใจการเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

     

5 อาจารยใ์ชส่ื้อการสอนไดเ้หมาะสมกบัการสอน      

6 อาจารยว์ดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีครอบคลุม

ครอบคลุมเน้ือหาหาใน ส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบตามท่ี

 

     

7 อาจารยต์อบตอบคาํถามไดช้ดัเจน และใหข้อ้คิดเห็นท่ีเป็น 

ประโยชน ์

     

ประเมนิส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

1 ความเหมาะสมของหอ้งเรียน และอุปกรณ์อาํนวยความ 

สะดวก (คุณภาพส่ือ/โสตทศันูปกรณ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 

     

2 ความเหมาะสมของหอ้งปฏิบติัการ/หอ้ง

คอมพิวเตอร์ (คุณภาพส่ือ/โสตทศันูปกรณ์และ

  

     

3 หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั มีหนงัสือ ตาํรา ส่ิงพิมพ ์ และ

แหล่งสืบคน้ทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเหมาะสม 

     

4 หอ้งคน้ควา้ดว้ยตนเองและ/หรือหอ้งอ่านหนงัสือของคณะ  

มีหนงัสือ ตาํรา ส่ิงพิมพ ์และแหล่งสืบคน้ทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ท่ีเหมาะสม 

     

5 ความเหมาะสมของคอมพิวเตอร์และระบบ

ใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลยั 

     

 

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 



(แบบ D การส ัมมนา)  

แบบประเมินความพ ึงพอใจของผูเรียนตอค ุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
รหัสวชิา ............................... กลุ่มที่ ......... ผู้สอน ................................................................................................... 
คําชี้แจง แบบประเมินชุดน้ีจดัทําข้ึนเพ่ือประเมนิความพงึพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู 

โปรดเลือกชองท่ีตรงกับความคดิเห็นของทาน 

ข้อ รายการ มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

ประเมนิคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 

1 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวมของอาจารยผ์ูส้อน 

(เช่น การแต่งกาย อารมณ์ คาํพูด การแสดงออก) 

     

2 อาจารยเ์ขา้สอน-เลิกสอนตรงเวลา และใชเ้วลาในการ

สอนอยา่งเหมาะสม 

     

3 อาจารยก์ระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมกาํหนด 

/เลือกหวัขอ้ท่ีสนใจ 

     

4 อาจารยมี์แนวทางและวิธีการสอนโดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม

และสนใจการสมัมนาอยา่งต่อเน่ือง 

     

5 อาจารยก์ระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการสมัมนาอยา่ง 

กวา้งขวางและทัว่ถึง 

     

6 อาจารยว์ดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมคุณลกัษณะ 

ท่ีพึงประสงคต์ามท่ีช้ีแจงไวใ้นประมวลรายวิชา 

     

7 อาจารยมี์วิธีทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์      

ประเมนิส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

1 ความเหมาะสมของหอ้งเรียน และอุปกรณ์อาํนวยความ

สะดวก (คุณภาพส่ือ/โสตทศันูปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆ ) 

     

2 ความเหมาะสมของหอ้งปฏิบติัการ/หอ้งคอมพิวเตอร์ 

(คุณภาพส่ือ/โสตทศันูปกรณ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ) 

     

3 หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัมีหนงัสือ ตาํรา ส่ิงพิมพแ์ละแหล่ง 

สืบคน้ ทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเหมาะสม 

     

 

4 

หอ้งคน้ควา้ดว้ยตนเองและ/หรือหอ้งอ่านหนงัสือของคณะ 

มีหนงัสือ ตาํรา ส่ิงพิมพ ์และแหล่งสืบคน้ทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ี เหมาะสม 

     

5 ความเหมาะสมของคอมพิวเตอร์และระบบ

ใหบ้ริการ อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลยั 

     

 

ขอเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 



ตวัอย่าง

การเขยีนกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ�ระดบัรายวชิา ใน มคอ.3



มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา
     390625 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยและประเมิน 2  

     Advanced Statistics for Research and Evaluation II 
2. จ านวนหน่วยกิต

3(2-2-5)
3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  ประเภท  วิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

5. ระดับการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ปริญญาเอก / ชั้นปีที่ 2

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
390613  สถิติข้ันสูงส าหรับการวิจัยและประเมิน  Advanced Statistics for Research and Evaluation

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
-

8. สถานที่เรียน

9. วันที่จัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด
1  กรกฎาคม  2559

เอกสารตัวอย่าง 

ตวัอย่างเอกสารประกอบการอบรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ�ทางการเรยีน ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
เมื�อวนัที� 14-15 พฤศจิกายน 2559  วทิยากรโดย รศ.ดร.เทียมจันทร ์พานิชย์ผลินไชย และ รศ.ดร.ปกรณ์  ประจัญบาน



2 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการใช้สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัย

และประเมินทางการศึกษา 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและประเมินทางการศึกษาด้วยสถิติ

ขั้นสูงได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการวิจัยที่ใช้สถิติขั้นสูง

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพ่ือให้นิสิตสามารถน าความรู้เกี่ยวกับสถิติขั้นสูงไปใช้ในการปฏิบัติการวิจัยและประเมินทางการศึกษาใน

การท างานได้ 

หมวดที่ 3  ลักษณะการด าเนินงาน 
1. ค าอธิบายรายวิชา
     การวิเคราะห์พหุระดับ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ / ภาคการศึกษา
บรรยาย 
2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 

ปฏิบัติ 
2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 

การฝึกปฏิบัติ / งาน
ภาคสนาม / การฝึกงาน 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
5 ชั่วโมง / สัปดาห์ 

      จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็น 
รายบุคคล  2 ชั่วโมง /สัปดาห์ 



3 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา

1. สามารถวิเคราะหสังเคราะหประเมิน และจัดการปัญหาและชี้ให้เห็นข้อบกพรอง ด้านวิจัยและ

ประเมินผลการศึกษาที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการอยางผูรู้้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐานโดย

แสดงออกหรือสือสารข้อสรุปปัญหา โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบและจรรยาบรรณ 

วิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม และมีพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมทีเ่ป็นแบบอยางที่ดี 

2. มีความกล้าหาญทางจริยธรรม และภาวะผู้น าในการส่งเสริม การประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ในที่ท างานและในชุมชน 
   1.2  วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

         สอดแทรกลงไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชาโดยเน้นให้นิสิตได้บูรณาการลงในการ

 สร้างหรือพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งมุงเน้นการสรา้งและพัฒนาองคความรู้ทางการ ศึกษาทั้งทางทฤษฎีทาง 

ปฏิบัติ และจากการท าวิจัย ในการปอ้งกันและการแก้ไขปัญหาในสังคม ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น และใน 

ระดับที่สูงขึ้น 

    1.3  วิธีการประเมินผล 
       มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่างก าลังศึกษา และภายหลังส าเร็จ

การศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน 
และแบบวัดผล  ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย และพฤติกรรมการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ทั้งผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์ 
โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล มีการประเมินการเสนอผลการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในมิติด้านการ 
บูรณาการการพัฒนาเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. ความรู้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ
1. สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2. มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซ้ึงในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ

ด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษารวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เป็นรากฐาน 
3. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา รวมถึงประเด็นปัญหา

ส าคัญท่ีจะเกิดขึ้น 
4. รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนา ข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษาได้

อย่างชาญฉลาด มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา   
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    2.2  วิธีการสอน 
        เป็นการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ในเชิง

ลึก ผสมผสานให้น าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยใช้วิธีการเรียนการสอนใน
หลากหลายรูปแบบ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียน และการท าวิจัย การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท าประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น 
และในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการท าวิทยานิพนธ์ และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพ่ึงตนเองได้ มีอิสระในการ
แสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธีเดียว เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการ
คิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีการน าเสนองาน การร่วมแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม 
เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 
    2.3   วิธีการประเมินผล 

        ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้าน  ทั้งโดยการ
ทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานเป็นทีม การน าเสนอผลงาน การ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ การสัมมนาวิจัยขั้นสูงด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา รวมไปถึงการ
เตรียมสอบวัดคุณสมบัติ และการท าวิทยานิพนธ์ 
3. ทักษะทางปัญญา

3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและ

ปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ 
2. สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดย

บูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
3. สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยท่ีส าคัญในเรื่องท่ีซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่ด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
 4. สามารถสร้างและเสนอกรอบความคิดหรือกระบวนทัศน์ใหม่ทางด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ทีเ่ชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการ หรือพหุวิทยาการที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 

  3.2  วิธีการสอน 
        ใชห้ลักการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา  มีความสามารถในการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง  สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้
ศาสตร์ทางด้านต่างๆ กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ได้แสดง
ความคิดเห็น รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตมีความพร้อมในการปรับตัวได้ และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
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    3.3  วธิีการประเมินผล 
            ประเมินทักษะทางปัญญาได้จากการแสดงออกทางกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา ผลการ
ปฏิบัติงาน ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน การอธิบาย การตอบค าถาม การโต้ตอบสื่อสาร
กับผู้อ่ืน 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและผู้อ่ืนในการท างาน
และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2. มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 
3. สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการ

ปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น า

ในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมท่ีซับซ้อน 
5. แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
    4.2  วธิีการสอน 

เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
เป็นทีม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน การวางตัวที่
เหมาะสมต่อกาลเทศะ การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม การประสานงานกับผู้ อ่ืนทั้ งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
    4.3  วธิีการประเมิน 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน 
เช่น พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง การแสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามที่ ดี 
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การน าเสนอ
ผลงาน การท างานวิจัย และการร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1. สามารถคัดกรองข้อมูลเชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ /  และสถิติ เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ในประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน   

2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
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3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ประมวลผลข้อมูลและน าไปใช้แก้ปัญหาและ
เสนอแนะการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
    5.2  วธิีการสอน 

1.  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT เป็นเครื่องมือหรือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ส าคัญ 

2.  สอดแทรกลงไปในการจัดการเรียนการสอน และมีรายวิชาสัมมนา 1 2 และ 3 ซึ่งนิสิตทุกคนต้อง
ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้าและน าเสนองานทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีกิจกรรมการ
เรียนการสอนอ่ืนๆ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เหล่านี้ ทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน การอภิปราย 
และการวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้และการท างานวิจัย 
    5.3  วธิีการประเมินผล 
            ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน และการน าเสนองานโดยใช้แบบประเมินทักษะในด้าน
ต่างๆ เหล่านี้  การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง และ
การท างานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู้

สัปดาห์ท่ี หัวข้อการเรียน กิจกรรม/การเรียน สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
อาจารย์
ผู้สอน 

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติศาสตร์และการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิในงานวิจัย 

 แนะน าเกี่ยวกับรายวิชา

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติศาสตร์

 การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติในงานวิจัย

- ช้ีแจงแผนการสอนรายวิชา 
แนะน าเอกสาร  
เนื้อหาวิชา  และการ
ประเมินผล 

- สร้างความรู้ความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน ร่วมกันสร้าง
แนวทางจัดการเรยีนการ
สอน 

- มอบหมายงานท่ีนิสติให้ไป
สืบค้นงานวิจัยที่ใช้สถิติ
ประยุกต์ขั้นสูง และย่อ
งานวิจัย เพื่อน ามาร่วม
อภิปรายเกีย่วกับแนวทาง
ในการท าวิจัย 

- รายละเอียด
ของรายวิชา 
- เอกสารต ารา 
- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

2-4 การวิเคราะห์ข้อมลูในงานวิจัยด้วยสถิติขั้นสูง 

 ทบทวนการวิเคราะห์ค่าสมัประสทิธ์ิ
สหสมัพันธ์อย่างง่าย

 การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย  

 การวิเคราะหส์ัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
พหุคูณ 

 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณูแบบตา่ง ๆ

- บรรยาย และร่วมกัน
อภิปรายสรุป 

- ฝึกปฏิบัต ิ

- ศึกษาตัวอย่างงานวิจัย 

- ตัวอย่าง
งานวิจัย 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

5-8  การวิเคราะห์เส้นทางแบบไม่มีตัวแปร
แฝง

 การวิเคราะห์เส้นทางแบบมีตัวแปรแฝง

- บรรยาย และร่วมกัน
อภิปรายสรุป 

- ฝึกปฏิบัต ิ

- ศึกษาตัวอย่างงานวิจัย 

- ตัวอย่าง
งานวิจัย 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

9 สอบกลางภาค - การทดสอบภาคทฤษฎ ี แบบทดสอบ
อัตนัย  

10-12  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน - บรรยาย และร่วมกัน
อภิปรายสรุป 

- ตัวอยา่ง
งานวิจัย 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อการเรียน กิจกรรม/การเรียน สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
อาจารย์
ผู้สอน 

- ฝึกปฏิบัต ิ

- ศึกษาตัวอย่างงานวิจัย 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

13-14  การวิเคราะห์พหุระดับ - บรรยาย และร่วมกัน
อภิปรายสรุป 

- ฝึกปฏิบัต ิ

- ศึกษาตัวอย่างงานวิจัย 

- ตัวอย่าง
งานวิจัย 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

15  วิธีวิทยาการใหม่ๆทางด้านสถิติขั้นสูง
เพื่อการวิจัยและประเมิน

- เชิญวิทยากรมาบรรยาย
พิเศษ 

- เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 

16 สอบปลายภาค - การทดสอบภาคทฤษฎ ี แบบทดสอบ
อัตนัย  

หมายเหตุ: แผนการสอนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน 
ก าหนดการประเมิน

(สัปดาห์ที่) 
สัดส่วนของ
การประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

การสังเกตพฤติกรรม  
ประเมินจากงานที่มอบหมาย 

1-15 10 

2 ด้านความรู้ การสอบย่อยและสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค  

4,9,12 
16 

20 
20 

3 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

การฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสะท้อน
ความคิด การประยุกต์ใช้ความรู้
ในงานวิจัยและประเมินทาง
การศึกษา 

3-15 20 

4 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

มีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของตนเองและ
ร่วมมือกับผู้อ่ืนในการ
ด าเนินงานกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย  

1-15 10 

5 ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

- ผลงานการศึกษาค้นคว้า   
- การน าเสนอองค์ความรู้   
การสาธิตการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติข้ันสูงโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป   
- ผลการสืบค้นบทความทาง
วิชาการ บทความวิจัย และ
งานวิจัยที่ใช้สถิติข้ันสูง 
- รายงานการจัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียนการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติขั้นสูง 
- แบบฝึกหัดการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติข้ันสูง 
- บทความวิจัยที่ใช้สถิติข้ันสูง 

1-15 20 
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

กัลยา  วานิชย์บัญชา. (2544)  การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวด้วย SPSS for Windows. กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2542) โมเดลลิสเรล สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ปกรณ์  ประจันบาน. (2554)  สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยและประเมิน.  พิมพืครั้งที่ 4, พิษณุโลก: รัตนสุวรรณ์
การพิมพ์ 

วิภาวี  ศิริลักษณ์, ปกรณ์  ประจันบาน และเทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย. (2557). “การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21.” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 4(16), 155-165. 

สุภมาส  อังคศุโชติ และคณะ. (2554). สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์: 
เทคนิคการใช้โปรแกรม LISRELฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.  

ส าราญ  มีแจ้ง. (2544)  สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ : นิชินแอดเวอร์ไทชิ่งกรู๊ฟ. 
Agresti, A. (1984). Analysis of Ordinal Categoricat Data. New york : Wiley & Sons, Inc. 
Bruce Thomson. (1988).  Canonical Correlation Analysis. New Delhi  SAGE ULBICATIONS. 
Fan, X. & Sivo, S. (2005). Sensitivity of fit indexes to misspecified structural or measurement 

model components: Rationale of two-index strategy revisited. Structural Equation 
Modeling, 12(3), 343-367. 

Goffin, R. D. (2007).  Assessing the adequacy of structural equation model: Golden rules and 
editorial policy. Personality and Individual Differences, 42, 831-839. 

Glass, Gene V. and Kenneth D.Hopkins. (1996) Statistical Methods in Education and 
Psychology. 3 rd ed. Needham Hieghts, Mass : Allyn & Bacon. 

Kelloway, E. K. (1998). Using LISREL for Structural Equation Modeling; A Researcher’s 
Guide. CA: Sage Publications. 

Lindeman, R.J., Merendan, P. F., and Glod, R.Z. (1980).  Introduction to Bivariate and 
Multivariate  Analysis. Grenview, Illinois : Scoot, Foreman and company,    

Lindemman, R.J. and others. (1980).  Introduction to Bivariate Analysis. Scott. Foresman 
and Company, 

Robinson P. John. (2001). Multiple Classification Analysis(MCA): Purpose and An 
example. University of Maryland. 

Hox, J.J. (2010). Multilevel Analysis; Techniques and Applications. Second Edition. NY: 
Routledge.  

http://www.google.co.th/.  Introduction to Linear Models-Analysis of Variance. 

http://www.google.co.th/
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หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการทดสอบ
- ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้า  การน าเสนอผลงาน การท าแบบฝึก

และการสาธิตวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงโดยโปรแกรมส าเร็จรูป 
    - ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการตรวจผลงานบทความวิจัย จ านวน  1 เรื่อง 
    - ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสะท้อนคิด (reflective) ของผู้เรียน 
    - ประเมินคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบต่องาน และวินัยในการเข้าเรียนของผู้เรียน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน

- ประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งใน
การสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม 
    - การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา 
3. การปรับปรุงการสอน

- น าผลการประเมินการสอนโดยนิสิตมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน
เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม 
    - น าผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์
ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชา

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบโดยคณะศึกษาศาสตร์
- อาจารย์ผู้สอนรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มคอ.3, มคอ.5, ตารางบันทึกคะแนนระหว่างภาคเรียน

และปลายภาคเรียน, เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน, แบบฝึก, ผลการประเมินการสอนโดยนิสิต  และ
ผลงานนิสิต เสนอต่อคณะศึกษาศาสตร์เพ่ือรับการทวนสอบ 
    - ด าเนินการทวนสอบโดยการตรวจสอบเอกสาร มคอ.3, มคอ.5, ตารางบันทึกคะแนนระหว่างภาคเรียน
และปลายภาคเรียน, เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้, ตรวจสอบผลงานนิสิต  และสัมภาษณ์ตัวแทน
นิสิต 
    - รายงานผลการทวนสอบต่อคณะศึกษาศาสตร์  กรรมการบริหารหลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอนเพ่ือ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 
5. การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุง มคอ.3 ทุกปีตามข้อเสนอแนะของกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชา



ตวัอย่าง

การเขยีนรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ�ระดบัรายวชิา ใน มคอ.5
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มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 

390625    สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยและประเมิน 2   
Advanced Statistics for Research and Evaluation II

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที ่ 1   ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา
390625    สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยและประเมิน 2

      Advanced Statistics for Research and Evaluation II 
2. จ านวนหน่วยกิต

3(2-2-5)
3. ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
4. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ประเภทรายวิชา วิชาเลือก 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) (ถ้ามี)
390613  สถิติข้ันสูงส าหรับการวิจัยและประเมิน  Advanced Statistics for Research and Evaluation

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
-ไม่มี-

8. สถานที่เรียน

เอกสารตัวอย่าง 

ตวัอย่างเอกสารประกอบการอบรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ�ทางการเรยีน ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
เมื�อวนัที� 14-15 พฤศจิกายน 2559  วทิยากรโดย รศ.ดร.เทียมจันทร ์พานิชย์ผลินไชย และ รศ.ดร.ปกรณ์  ประจัญบาน
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับเเผนการสอน 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับเเผนการสอน

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง
ตามเเผนการ

สอน 

จ านวนชั่วโมง
ที่ได้สอนจริง 

สาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากเเผนการสอน

เกิน 25% 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมลูทาง
สถิติในงานวิจัย 

 แนะน าเกี่ยวกับรายวิชา

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติศาสตร์

 การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติในงานวิจัย

4 4 - 

การวิเคราะห์ข้อมลูในงานวิจัยด้วยสถิติขั้นสูง 

 ทบทวนการวิเคราะห์ค่าสมัประสทิธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่าย

 การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย

 การวิเคราะหส์ัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พหุคูณ

 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณูแบบตา่ง ๆ

12 12 - 

 การวิเคราะห์เส้นทางแบบไม่มีตัวแปรแฝง

 การวิเคราะห์เส้นทางแบบมีตัวแปรแฝง

16 16 - 

สอบกลางภาค 4 4 - 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 12 12 - 

 การวิเคราะห์พหุระดับ 8 8 - 
 วิธีวิทยาการใหม่ๆทางด้านสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยและ

ประเมิน
4 4 - 

สอบปลายภาค 4 4 - 

2. หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามเเผน

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามเเผน (ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่

ครอบคลุมตามเเผน 
เเนวทางชดเชย 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิพล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอเเนะ มี ไม่มี 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

สอดแทรกระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การท างานร่วมกับผู้อื่น การมีวินัยในการเข้าชั้นเรียน 
มีความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับ
มอบหมาย การอภิปรายและยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

  / 

2. ความรู้ เน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การ
บรรยายร่วมกับการอภิปราย การสาธิต 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม  การน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  การ
สะท้อนคิด และการฝึกปฏิบัติการวิจัย   

  / ปัญหา 
1. การจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้และฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูง
ในงานวิจัยและประเมินทาง
การศึกษามีเวลาไม่เพียงพอ 
จ าเป็นจะต้องกระตุ้นให้นิสิตมี
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอก
ห้องเรียนและน าความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน 
วิธีแก้ไข 
จัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (Professional 
Learning Community) 
ระหว่างนิสิตระดับปริญญา
เอก และปริญญาโทโดยใช้ 
Social Network เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อน
ความรู้ด้านสถิติขั้นสูงเพื่อการ
วิจัยและประเมินทาง
การศึกษา  
การประเมินผล 
นิสิตมีความรู้และทักษะ
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ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิพล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอเเนะ มี ไม่มี 
ทางด้านสถิติขั้นสูงในระดับสูง
ได้โดยการศึกษาค้นคว้าด้วย
กระบวนการกลุ่ม มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ใน Social 
Network อย่างสม่ าเสมอ 
นิสิตสามารถน าเสนอองค์
ความรู้และสามารถสาธิตการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูง
ให้ผู้สอนและสมาชิกในชั้น
เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
ไดอ้ย่างต่อเนื่อง  ผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้โดยมิ
ต้องบรรยายความรู้ แต่เป็น
เพียงผู้สนับสนุนและเติมเต็ม
องค์ความรู้ให้แก่นิสิต  และ
นิสิตในระดับปริญญาโทได้มี
โอการเรียนรู้สถิติขั้นสูง
ร่วมกับนิสิตปริญญาเอก และ
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและ
นิสิตรุ่นพี่  
2. คณะศึกษาศาสตร์ไม่มี
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ขั้นสูงเฉพาะทาง (โปรแกรม 
Mplus) ท าให้ในการจัดการ
เรียนการสอน  ผู้สอนต้องใช้
วิธีการ Download โปรแกรม 
Mplus เวอร์ชั่น Student  
จากเวปไซด์ของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์มาใช้ก่อน ซึ่งมี
ข้อจ ากัดในการวิเคราะห์
ข้อมูล (ใช้ได้กับจ านวนตัวแปร
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ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิพล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอเเนะ มี ไม่มี 
จ ากัด)  
วิธีแก้ไข 
ผู้สอนด าเนินการบันทึกเพ่ือ
ขอจัดซื้อโปรแกรม Mplus 
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยจัดหารายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของโปรแกรม 
วิธีการจัดซื้อ และราคา  เสนอ
ต่อคณะศึกษาศาสตร์เพ่ือ
พิจารณา 
การประเมินผล 
อยู่ระหว่างด าเนินการ
พิจารณาของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

3. ทักษะทางปัญญา ใช้กระบวนการกลุ่มในการอภิปรายสะท้อน
ความคิด การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ 
ที่ได้รับในแต่ละสัปดาห์ ฝึกปฏิบัติจริง การ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย  รวมทั้งการน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูงในงานวิจัย 

  / ปัญหา 
การออกแบบและด าเนินการ
โครงการวิจัยในเรื่องที่ซับซ้อน
ที่เก่ียวกับการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ด้านการใช้สถิติขั้น
สูงในงานวิจัยและประเมินผล
การศึกษา จ าเป็นต้องใช้เวลา 
ซึ่งเวลาที่ใช้ในการเรียน 1 
ภาคเรียนไม่เพียงพอในการท า
วิจัยให้เสร็จภายในภาคเรียน 

วิธีแก้ไข 

1. ในกรณีที่นิสิตยังไม่สามารถ
ท าวิจัยที่ประยุกต์ใช้สถิติข้ัน
สูงให้เสร็จภายใน 1 ภาคเรียน 
ผู้สอนจะใช้วิธีให้ผลการเรียน I 
เพ่ือให้นิสิตมีเวลาในการ
พัฒนางานวิจัยเพิ่มข้ึน 
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ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

 
ประสิทธิพล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอเเนะ มี ไม่มี 
2. ปรับเปลี่ยนวิธีการเขียน
รายงานวิจัยจากรายงานวิจัย
ฉบับเต็ม (5 บท) เป็นบทความ
วิจัยและส่งตีพิมพ์เผยแพร่ 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เเละความ
รับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม  การ
เปิดโอกาสให้นิสิตได้ซักถามปัญหา หรือแสดง
ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ทั้งในระหว่างเรียน
และนอกเวลาเรียน  การสอดแทรกแนวคิด
เกี่ยวกับความรับผิดชอบในด้านความส าคัญและ
ผลกระทบต่อตนเองและบุคคลอื่น  และการท า
กิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน 

  /   

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร เเละการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นิสิตร่วมอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็น การ
จัดท าบันทึกองค์ความรู้ในแต่ละสัปดาห์ การท า 

รายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม การค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการน าเสนอ 

ผลงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  /  ปัญหา 
การมอบหมายงานศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับสถิติข้ันสูงใน
งานวิจัยและประเมินทาง
การศึกษาในลักษณะงานกลุ่ม 
ท าให้การท างานสมาชิกใน
บางกลุ่มท่ีไม่มีผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติอาจประสบปัญหาใน
การปฏิบัติการและการสาธิต 
วิธีแก้ไข 
การจัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (Professional 
Learning Community) 
ระหว่างสมาชิกนิสิตระดับ
ปริญญาเอกร่วมกัน  และเปิด
โอกาสให้นิสิตระดับปริญญา
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ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

 
ประสิทธิพล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอเเนะ มี ไม่มี 
โทเข้าร่วมกลุ่มโดยใช้ Social 
Network โดยให้มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อน
ความรู้ด้านสถิติขั้นสูงเพื่อการ
วิจัยและประเมินทาง
การศึกษามากข้ึน  ท าให้เกิด
การแชร์ความรู้ระหว่างผู้ที่มี
ความรู้และความถนัดต่างกัน
มากขึ้น   
การประเมินผล 
นิสิตปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การเรียนรู้แบบแข่งขันมาเป็น
การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
ช่วยเหลือกันมากยิ่งขึ้น  

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 

-ไม่มี- 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

ข้อ รายการ 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 5  คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

(จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้) 
5  คน 

3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)  -  คน 
4. การกระจายของระดับคะเเนน (เกรด) 

ระดับคะเเนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A   
B+   
B   

C+   
C   

D+   
D   
F   

ไม่สมบรูณ์ (I)   
ผ่าน (P,S) - 0 
 ตก (U) - 0 
ถอน (W) - 0 
เสียชีวิต - 0 

รักษาสภาพ - 0 
 

 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดผล 

1. คะแนนระหว่างภาคเรียน                                                                ร้อยละ 70 

- คุณธรรม จริยธรรม (ความรับผิดชอบต่องาน  วินัยในการเข้าเรียน)          ร้อยละ 10 

- การศึกษาค้นคว้า การรายงาน การน าเสนอผลงาน การสาธิต                 ร้อยละ 30 

- บทความวิจัย 1 เรื่อง                                                                ร้อยละ 10 

- สอบย่อยและสอบกลางภาคเรียน                                                  ร้อยละ 20 
2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน                                                              ร้อยละ 20 
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ข้อ รายการ 
การประเมินผล 
 1. ระดับค่า A  ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 2.ระดับค่า B+  ได้คะแนนร้อยละ 75 - 79 
 3. ระดับค่า B  ได้คะแนนร้อยละ 70 - 74 
 4. ระดับค่า C+ ได้คะแนนร้อยละ 65 - 69 
 5. ระดับค่า C  ได้คะแนนร้อยละ 60 – 64 
 6. ระดับค่า D  ได้คะแนนร้อยละ 59 – 50 
 7. ระดับค่า F  ได้คะแนนร้อยละ 49 ลงมา 

5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 

6. ความคลาดเคลื่อนจากเเผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
 
 
 
 

6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
 
 
 
 
 

 
 

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
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ข้อ รายการ 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
    - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
โดยคณะศึกษาศาสตร์ 
    - อาจารย์ผู้สอนรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ มคอ.3, มคอ.5, ตาราง
บันทึกคะแนนระหว่างภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน, เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียน, แบบฝึก, ผลการประเมินการสอนโดย
นิสิต  และผลงานนิสิต เสนอต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์เพื่อรับการทวนสอบ 
    - ด าเนินการทวนสอบโดยการตรวจสอบ
เอกสาร มคอ.3, มคอ.5, ตารางบันทึก
คะแนนระหว่างภาคเรียนและปลายภาค
เรียน, เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้, ตรวจสอบผลงานนิสิต  และ
สัมภาษณ์ตัวแทนนิสิต 
    - รายงานผลการทวนสอบต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์  กรรมการบริหารหลักสูตร  
และอาจารย์ผู้สอนเพื่อวางแผนปรับปรุง
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 

............................................................................................... 

...............................................................................................  

........................................................................................ ....... 

...............................................................................................  

...............................................................................................  

........................................................ ....................................... 

...............................................................................................  

...............................................................................................  

............................................................................................... 

............................................................................................... 

........................................................................................ ....... 

...............................................................................................  

...............................................................................................  

...............................................................................................  

............................................................................................... 

................................................................ ............................... 

...............................................................................................  

...............................................................................................  

............................................................................................... 
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หมวดที่ 4 ปัญหาเเละผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนเเละสิ่งอ านวยความสะดวก

ปัญหาในการใช้เเหล่งทรัพยากรประกอบ 
การเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

การวิเคราะห์ข้อมูลทาสถิติในงานวิจัยจ าเป็นต้องใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปที่มีลิขสิทธิ์หลายโปรแกรม แต่ทาง
มหาวิทยาลัยนเรศวรและศึกษาศาสตร์ยังมีโปรแกรมท่ี
ถูกต้องตามลิขสิทธิ ์ไว้ใช้งานไม่เพียงพอ   

โปรแกรมส าเร็จรูปที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์มีราคาแพง  จึงส่งผล
ต่อการลงทุนในระยะยาวของคณะศึกษาศาสตร์ที่ต้องจัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดหาและจัดซื้อต่อไปในอนาคต 

2. ประเด็นด้านการบริหารเเละองค์กร

ปัญหาด้านการบริหารเเละองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต (เเนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนิสิต 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากการประเมินผลโดยวิธีอ่ืน 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินการ 

2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ส าหรับภาคบรรยาย  ดังนี้ 

ส าหรับภาคปฏิบัติ  ดังนี้ 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่เเล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

อาจารย์ผู้สอน 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลงชื่อ......................................................... 
(                                                   ) 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอยางเครื่องมือในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับหลักสูตร 

  - แบบตรวจสอบการประเมินผลผูเรียนเพ่ือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

  - แบบแบบตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือการทวนสอบมาตรฐาน 

    ผลการเรียนรู 

  - แบบตรวจสอบผลงานผูเรยีนเพ่ือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

  - แบบตรวจสอบเอกสารเพ่ือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

  - แบบสัมภาษณกระบวนการเรียนรูเพ่ือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

  - แบบรายงานการทวนสอบผลสมัฤทธิ์รายวิชา 



ตวัอย่าง แบบตรวจสอบเอกสาร

 เพื�อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
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แบบตรวจสอบเอกสารเพ่ือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

รายวิชา  ........................................... หลักสูตร............................................... คณะ.............................. มหาวิทยาลัย........................................ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของ มคอ.3 

คําช้ีแจง กรุณาตรวจสอบขอ้มูลพื้นฐานตามรายการต่อไปน้ีจาก มคอ.3 ในรายวชิาท่ีท่านตรวจสอบ และกาเคร่ืองหมาย  ตามรายการตรวจสอบท่ีกาํหนดให ้และ

หากทา่นเห็นวา่ มีความไม่ถูกตอ้งในรายการใด กรุณาใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข 

ท่ี รายการ ผลการตรวจสอบ ขอ้เสนอแนะ 

1 รหสัและช่ือรายวชิา ถูกตอ้ง/ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง/ไม่ครบถว้น 

2 จาํนวนหน่วยกิต ถูกตอ้ง/ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง/ไม่ครบถว้น 

3 หลกัสูตร / ประเภทรายวชิา ถูกตอ้ง/ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง/ไม่ครบถว้น 

4 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา 

และอาจารยผ์ูส้อน 

ถูกตอ้ง/ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง/ไม่ครบถว้น 

5 ระดบัการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน ถูกตอ้ง/ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง/ไม่ครบถว้น 

6 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน 

(Pre-requisite) 

ถูกตอ้ง/ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง/ไม่ครบถว้น 

7 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนพร้อมกนั

(Co-requisites) 

ถูกตอ้ง/ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง/ไม่ครบถว้น 

8 สถานท่ีเรียน ถูกตอ้ง/ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง/ไม่ครบถว้น 

9  วนัท่ีจดัทาํ/ปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวชิา 

ถูกตอ้ง/ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง/ไม่ครบถว้น 

10 อ่ืนๆ ระบุ............................... ถูกตอ้ง/ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง/ไม่ครบถว้น 
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ตอนที ่2 ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) กบัจุดมุ่งหมายรายวิชา คํา อธิบายรายวชิา วธีิสอน กิจกรรม ส่ือและแหล่ง

เรียนรู้ วธีิประเมินผล 

คําช้ีแจง พิจารณาเอกสาร มคอ.2 และ 3 แลว้ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) กบัจุดมุ่งหมายรายวชิา คาํอธิบาย

รายวชิา วธีิสอน กิจกรรม ส่ือและแหล่งเรียนรู้ วธีิประเมินผลจาก มคอ.2 และ 3 โดยกาเคร่ืองหมาย  ตามรายการตรวจสอบท่ีกาํหนดให้ และหาก

ท่านเห็นวา่มีความไม่สอดคลอ้งในรายการใด กรุณาใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข 

1. มคอ.3 มีการกาํหนดผลการเรียนรู้ครบ 5 องคป์ระกอบ (หรือ 6 องคป์ระกอบ กรณีมีการเพิ่มองคป์ระกอบดา้นวชิาชีพ)

 ครบถว้น  ไม่ครบถว้น ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีกาํหนดใน มคอ.3 สอดคลอ้งกบั Curriculum Mapping ใน มคอ.2

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ................................................................................................................................................... 

2.2 ความรู้ 

 สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ.................................................................................................................................................... 

2.3 ทกัษะทางปัญญา 

 สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ..................................................................................................................................................... 

2.4 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบ◌ุคคลและความรับผดิชอบ 

 สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ.................................................................................................................................................... 

2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ.................................................................................................................................................... 

3. จุดมุ่งหมายของรายวชิาท่ีกาํหนดใน มคอ.3 มีความสอดคลอ้งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 

 สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ..................................................................................................................................................... 
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4. ค าอธิบายรายวชิาท่ีกาํหนดใน มคอ.2 และ 3 มีความสอดคล◌้องตรงกนั และสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 

 สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ.................................................................................................................................................... 

5. ค าอธิบายรายวชิาท่ีกาํหนดใน มคอ.2 และ 3 มีเน้ือหาที◌่ทนัสมยั

 สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ.................................................................................................................................................... 

6. วธีิการสอนท่ีจะใชพ้ฒันาการเรียนรู้ใน มคอ.3 มีความสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 

 สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ.................................................................................................................................................... 

7. วธีิการประเมินผลท่ีกาํหนดใน มคอ.3 มีความสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 

 สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ................................................................................................................................................... 

8. หวัขอ้การเรียนในแผนการจดัการเรียนรู้ใน มคอ.3 มีความสอดคลอ้งกบั...

8.1 ระยะเวลา  สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ......................................................................................................................... 

8.2 กิจกรรม  สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................... 

8.3 ส่ือและแหล่งเรียนรู้   สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ............................................................................................................ 

9. กิจกรรมการประเมินท่ีกาํหนดในแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 มีความสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 

9.1 คุณธรรม จริยธรรม   สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ................................................................................................................. 

9.2 ความรู้         สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ............................................................................................................ 

9.3 ทกัษะทางปัญญา   สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ................................................................................................................. 

9.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบ◌ุคคลและความรับผดิชอบ   สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ......................................................... 

9.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ................. 

10. กาํหนดการประเมินท่ีกาํหนดในแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 มีความสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 

10.1 คุณธรรม จริยธรรม  สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................. 
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10.2 ความรู้   สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................. 

10.3 ทกัษะทางปัญญา    สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................. 

10.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ............................................................. 

10.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  สอดคลอ้ง   ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ........................ 

11. สัดส่วนการประเมินท่ีกาํหนดในแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 มีความสอดคล◌้องกบั Curriculum Mapping ใน มคอ.2 

11.1 คุณธรรม จริยธรรม   สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ......................................................................................................... 

11.2 ความรู้   สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ..................................................................................................................................... 

11.3 ทกัษะทางปัญญา    สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ......................................................................................................... 

11.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว◌่างบ◌ุคคลและความรับผิดชอบ  สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ................................................. 

11.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ...................... 

12. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนใน มคอ.3 มีการปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

 ทนัสมยั  ไม่ทนัสมยั/ไม่มีการปรับปรุง ขอ้เสนอแนะ..................................................................................................................... 

ตอนที่ 3 พิจารณาเอกสาร(ร่าง) มคอ. 5 แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้ง/สอดคลอ้งของรายการท่ีกาํหนดให ้ และกาเคร่ืองหมาย  ตามรายการตรวจสอบ

ท่ีกาํหนดและหากท่านเห็นวา่ มีความไม่ถูกตอ้ง / สอดคลอ้งในรายการใด กรุณาใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข 

1.  ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการต่อไปน้ี 

1.1 รหสัและช่ือรายวชิา 

1.2 จาํนวนหน่วยกิต 

1.3 ภาคการศึกษา / ปีการศึกษา 

 ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

 

ขอ้เสนอแนะ................................................................... 

ขอ้เสนอแนะ................................................................... 

ขอ้เสนอแนะ................................................................... 

1.4 หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

1.5 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 

ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

 

ขอ้เสนอแนะ................................................................... 

ขอ้เสนอแนะ................................................................... 
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2.  การรายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน (มคอ.3) มีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ 

 สอดคลอ้ง 

 ไม่สอดคลอ้ง การช้ีแจงสาเหตุมีความเหมาะสมหรือไม ่ เหมาะสม  ไม่เหมาะสม ขอ้เสนอแนะ............................... 

3.  หวัขอ้ท่ีสอนครอบคลุมตามแผนการสอน (มคอ.3) หรือไม่ 

 ครอบคลุม 

 ไม่ครอบคลุม มีแนวทางการชดเชยท่ีเหมาะสมหรือไม่  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม ขอ้เสนอแนะ............................... 

4. วธีิการสอนท่ีทาํใหเ้กิดผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้นมีประสิทธิผลตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวชิาหรือไม่ 

4.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

 มีประสิทธิผล 

 ไม่มีประสิทธิผล มีการประบุปัญหาและแนวทางการแกไ้ขท่ีเหมาะสมหรือไม ่ เหมาะสม   ไม่เหมาะสม ขอ้เสนอแนะ.............. 

4.2 ดา้นความรู้ 

 มีประสิทธิผล 

 ไม่มีประสิทธิผล มีการประบุปัญหาและแนวทางการแกไ้ขท่ีเหมาะสมหรือไม ่ เหมาะสม   ไม่เหมาะสม ขอ้เสนอแนะ.............. 

4.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา 

 มีประสิทธิผล 

 ไม่มีประสิทธิผล มีการประบุปัญหาและแนวทางการแกไ้ขท่ีเหมาะสมหรือไม ่ เหมาะสม   ไม่เหมาะสม ขอ้เสนอแนะ.............. 

4.4 ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความรับผดิชอบ 

 มีประสิทธิผล 

 ไม่มีประสิทธิผล มีการประบุปัญหาและแนวทางการแกไ้ขท่ีเหมาะสมหรือไม ่ เหมาะสม   ไม่เหมาะสม ขอ้เสนอแนะ.............. 
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4.5 ดา้นการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 มีประสิทธิผล 

 ไม่มีประสิทธิผล มีการประบุปัญหาและแนวทางการแกไ้ขท่ีเหมาะสมหรือไม ่ เหมาะสม   ไม่เหมาะสม ขอ้เสนอแนะ.............. 

5.  การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) มีความผดิปกติหรือไม่ (เช่น ผูเ้รียนไดเ้กรดในระดบัต่ าหรือสูงในจ านวนท่ีมากจนผดิปกติ) 

 ไม่มี  มี มีการระบุปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุ หรือไม่  มี  ไม่มี ขอ้เสนอแนะ................................................................................ 

6.  การแบ่งสัดส่วนคะแนนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัแผนการสอน (มคอ.3) และครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 องคป์ระกอบหรือไม่ 

 สอดคลอ้ง/ครอบคลุม  ไม่สอดคลอ้ง/ไม่ครอบคลุม ขอ้เสนอแนะ.................................................................................................. 

7.  รายการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ สอดคลอ้งและครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 องคป์ระกอบหร◌ือไม ่

 สอดคลอ้ง/ครอบคลุม  ไม่สอดคลอ้ง/ไม่ครอบคลุม ขอ้เสนอแนะ.................................................................................................. 

8.  เกิดความคลาดเคล่ือนจากแผนการวดัและประเมินผลท่ีกาํหนดไวใ้นรายละเอียดรายวชิาหรือไม ่

 ไม่มี  มี ในดา้น...............  ดา้นกาํหนดเวลาการประเมิน 

 วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 

ขอ้เสนอแนะ......................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................... ..................................................................................................................................... 

........................................................................................................... ..................................................................................................................................... 

........................................................................................................... ..................................................................................................................................... 

 

หมายเหตุ พฒันาแบบฟอร์มโดย รศ.ดร.เทียมจนัทร์  พานิชยผ์ลินไชย และ รศ.ดร.ปกรณ์  ประจญับาน 



ตวัอย่าง แบบตรวจสอบเครื�องมือวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

เพื�อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้



แบบตรวจสอบเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

รายวิชา...................................................หลักสูตร.................................................. 

คณะ............................................ มหาวทิยาลยั........................................... 

 

คําช้ีแจง ขอใหค้ณะกรรมการทวนสอบพิจารณาวา่ เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนสามารถ

วดั และประเมินผลคุณภาพของผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในองคป์ระกอบใด แลว้ทาํเคร่ืองหมาย 

ลงในองคป์ระกอบนั้น และขอใหค้ณะกรรมการทวนสอบใหข้อ้เสนอแนะหากเคร่ืองมือวดัและประเมินผล

การเรียนรู้ ของผูเ้รียนไม่สามารถวดัและประเมินคุณภาพของผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ได ้

เคร่ืองมือที่ 1 ช่ือเคร่ืองมือ.......................................................................................................................... 

ประเภทเคร่ืองมือ  แบบทดสอบ 

แบบประเมิน 

 แบบฝึกหดั / ใบงาน / ใบกิจกรรม 

 อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................ 

เคร่ืองมือน้ีสามารถวดัและประเมินผลคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้     ดงัน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ เน้ือหา / รายการประเมิน สัดส่วนคะแนน 

 คุณธรรม จริยธรรม 

 ความรู้ 

 ทกัษะทางปัญญา 

 ทกัษะความสัมพนัธ์ฯ 

 ทกัษะการวเิคราะห์ฯ 

รวมคะแนน 

ขอ้เสนอแนะ........................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

หมายเหตุ พฒันาแบบฟอร์มโดย รศ.ดร.เทียมจนัทร์ พานิชย์ผลนิไชย และ รศ.ดร.ปกรณ์ ประจญับาน



เคร่ืองมือที่ 2 ช่ือเคร่ืองมือ.......................................................................................................................... 

ประเภทเคร่ืองมือ  แบบทดสอบ 

แบบประเมิน 

 แบบฝึกหดั / ใบงาน / ใบกิจกรรม 

 อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................ 

เคร่ืองมือน้ีสามารถวดัและประเมินผลคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้     ดงัน้ี 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ เน้ือหา / รายการประเมิน สัดส่วนคะแนน 

 คุณธรรม จริยธรรม   

 ความรู้   

 ทกัษะทางปัญญา   

 ทกัษะความสัมพนัธ์ฯ   

 ทกัษะการวเิคราะห์ฯ   

 รวมคะแนน  

 

ขอ้เสนอแนะ........................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

เคร่ืองมือที่ 3 ช่ือเคร่ืองมือ.......................................................................................................................... 

ประเภทเคร่ืองมือ  แบบทดสอบ 

แบบประเมิน 

 แบบฝึกหดั / ใบงาน / ใบกิจกรรม 

 อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................ 

เคร่ืองมือน้ีสามารถวดัและประเมินผลคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้     ดงัน้ี 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ เน้ือหา / รายการประเมิน สัดส่วนคะแนน 

 คุณธรรม จริยธรรม   

 ความรู้   

 ทกัษะทางปัญญา   

 ทกัษะความสัมพนัธ์ฯ   

 ทกัษะการวเิคราะห์ฯ   

 รวมคะแนน  

 

ขอ้เสนอแนะ........................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................... 



เคร่ืองมือที่ 4 ช่ือเคร่ืองมือ.......................................................................................................................... 

ประเภทเคร่ืองมือ  แบบทดสอบ 

แบบประเมิน 

 แบบฝึกหดั / ใบงาน / ใบกิจกรรม 

 อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................ 

เคร่ืองมือน้ีสามารถวดัและประเมินผลคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้     ดงัน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ เน้ือหา / รายการประเมิน สัดส่วนคะแนน 

 คุณธรรม จริยธรรม 

 ความรู้ 

 ทกัษะทางปัญญา 

 ทกัษะความสัมพนัธ์ฯ 

 ทกัษะการวเิคราะห์ฯ 

รวมคะแนน 

ขอ้เสนอแนะ........................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

เคร่ืองมือที่ 5 ช่ือเคร่ืองมือ.......................................................................................................................... 

ประเภทเคร่ืองมือ  แบบทดสอบ 

แบบประเมิน 

 แบบฝึกหดั / ใบงาน / ใบกิจกรรม 

 อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................ 

เคร่ืองมือน้ีสามารถวดัและประเมินผลคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้     ดงัน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ เน้ือหา / รายการประเมิน สัดส่วนคะแนน 

 คุณธรรม จริยธรรม 

 ความรู้ 

 ทกัษะทางปัญญา 

 ทกัษะความสัมพนัธ์ฯ 

 ทกัษะการวเิคราะห์ฯ 

รวมคะแนน 

ขอ้เสนอแนะ........................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................... 



ตวัอย่าง แบบตรวจสอบผลงานผู้เรียน

เพื�อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้



แบบตรวจสอบผลงานผู้เรียนเพ่ือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

รายวิชา...................................................หลักสูตร.................................................. 

คณะ............................................ มหาวทิยาลยั........................................... 

 

คําช้ีแจง ขอให้คณะกรรมการทวนสอบพิจารณาว่า ผลงานผูเ้รียน สะทอ้นคุณภาพของผูเ้รียนตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ในองคป์ระกอบใด แลว้ทาํเคร่ืองหมาย ลงในองคป์ระกอบนั้น และขอให้คณะกรรมการทวนสอบ

ใหข้อ้เสนอแนะหากผลงานผูเ้รียนไม่สะทอ้นคุณภาพของผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ผลงานท่ี 1 ชื่อผลงาน...................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

ผลงานสามารถสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ดงัน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ เน้ือหา / รายการประเมิน สัดส่วนคะแนน 

 คุณธรรม จริยธรรม 

 ความรู้ 

 ทกัษะทางปัญญา 

 ทกัษะความสัมพนัธ์ฯ 

 ทกัษะการวเิคราะห์ฯ 

รวมคะแนน 

ขอ้เสนอแนะ 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 



ผลงานท่ี 2 ชื่อผลงาน...................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

ผลงานสามารถสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ดงัน้ี 
 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ เน้ือหา / รายการประเมิน สัดส่วนคะแนน 

 คุณธรรม จริยธรรม   

 ความรู้   

 ทกัษะทางปัญญา   

 ทกัษะความสัมพนัธ์ฯ   

 ทกัษะการวเิคราะห์ฯ   

 รวมคะแนน  

 

ขอ้เสนอแนะ 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

 
ผลงานท่ี 3 ชื่อผลงาน...................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

ผลงานสามารถสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ดงัน้ี 
 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ เน้ือหา / รายการประเมิน สัดส่วนคะแนน 

 คุณธรรม จริยธรรม   

 ความรู้   

 ทกัษะทางปัญญา   

 ทกัษะความสัมพนัธ์ฯ   

 ทกัษะการวเิคราะห์ฯ   

 รวมคะแนน  

 

ขอ้เสนอแนะ 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

 



ผลงานท่ี 4 ชื่อผลงาน...................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

ผลงานสามารถสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ดงัน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ เน้ือหา / รายการประเมิน สัดส่วนคะแนน 

 คุณธรรม จริยธรรม 

 ความรู้ 

 ทกัษะทางปัญญา 

 ทกัษะความสัมพนัธ์ฯ 

 ทกัษะการวเิคราะห์ฯ 

รวมคะแนน 

ขอ้เสนอแนะ 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

ผลงานท่ี 5 ชื่อผลงาน...................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

ผลงานสามารถสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ดงัน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ เน้ือหา / รายการประเมิน สัดส่วนคะแนน 

 คุณธรรม จริยธรรม 

 ความรู้ 

 ทกัษะทางปัญญา 

 ทกัษะความสัมพนัธ์ฯ 

 ทกัษะการวเิคราะห์ฯ 

รวมคะแนน 

ขอ้เสนอแนะ 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

หมายเหตุ พฒันาแบบฟอร์มโดย รศ.ดร.เทียมจนัทร์ พานิชยผ์ลินไชย และ รศ.ดร.ปกรณ์ ประจญับาน



ตวัอย่าง แบบตรวจสอบการประเมนิผลผู้เรียน

เพื�อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้



แบบตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

รายวิชา...................................................หลักสูตร.................................................. 

คณะ............................................ มหาวทิยาลยั........................................... 

 

คําช้ีแจง ขอให้คณะกรรมการทวนสอบพิจารณาว่า ตารางแสดงการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนแลว้ทาํ

เคร่ืองหมาย ลงในรายการตามสภาพจริง และขอให้คณะกรรมการทวนสอบให้ขอ้เสนอแนะหากตารางแสดง

การประเมินผลการเรียนรู้ ของผูเ้รียนไม่สะทอ้นคุณภาพของผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1 . อาจารยผ์ูส้อนจดัทาํตารางแสดงรายการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ทาํ   ไม่ไดท้าํ (ขา้มไปใหข้อ้เสนอแนะ) 

2 . ตารางแสดงรายการประเมินผลการเรียนรู้มีการกาํหนดสัดส่วนคะแนนการประเมินระหว่างภาคเรียน : การ

ประเมินปลายภาคเรียน สอดคลอ้งกบั มคอ. 5 

 สอดคลอ้ง   ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ....................................................................... 

3. การประเมินระหวา่งภาคเรียน มีการจาํแนกรายการประเมิน และกาํหนดสัดส่วนคะแนนสอดคลอ้งกบั มคอ. 5

 สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ....................................................................... 

4. รายการประเมิน (ยอ่ย) มีการจาํแนกสัดส่วนคะแนนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละองคป์ระกอบ

 สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ....................................................................... 

5. ผลการประเมินสรุปรวม (100% ) สามารถจําแนกสัดส่วนคะแนนมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ

องคป์ระกอบ 

 สามารถจาํแนกได ้

      สัดส่วนคะแนนสอดคลอ้งตามท่ีกาํหนดใน มคอ. 5 หรือไม่ 

 สอดคลอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ....................................................................... 

 ไม่สามารถจาํแนกได ้ขอ้เสนอแนะ.................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

ขอ้เสนอแนะ 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

หมายเหตุ พฒันาแบบฟอร์มโดย รศ.ดร.เทียมจนัทร์ พานิชยผ์ลินไชย และ รศ.ดร.ปกรณ์ ประจญับาน



ตวัอย่าง แบบสัมภาษณ์ กระบวนการเรียนรู้ 

เพื�อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้



สัมภาษณนักศึกษา 

แบบสัมภาษณ์กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

รายวชิา............................................................. หลกัสูตร................................................................. 

คณะ................................................................. มหาวทิยาลยั............................................................ 

คําช้ีแจง  แบบสัมภาษณ์น้ีใชส้ําหรับสัมภาษณ์นกัศึกษาท่ีเป็นผูเ้รียน ในรายวิชาท่ีกาํหนดให้มีการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ใหค้ณะกรรมการทวนสอบ สุ่มเลือกตวัแทนนกัศึกษาตามจาํนวนท่ีเหมาะสม เพื่อให้

ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์รายบุคคลหรือสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 

1. นกัศึกษาไดรั้บแผนการสอน (มคอ.3) จากอาจารยผ์ูส้อนก่อนการเรียนการสอนหรือไม่ 

 ไดรั้บ ใหต้อบคาํถามต่อในขอ้ 1.1 – 1.2 

1.1 อาจารยไ์ดจ้ดัการเรียนการสอนตามเน้ือหาท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการสอนรายวชิา 

ครบถว้นหรือไม่ ถา้ไม่ครบถว้น ยงัขาดเน้ือหาในหวัขอ้อะไร 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

1.2 การเรียนการสอนตามเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ใชเ้วลาเป็นไปตามแผนการสอนหรือไม่ มี

เน้ือหาใดบา้งท่ีใชเ้วลามากกวา่ท่ีกาํหนดไว ้เพราะเหตุใด และมีเน้ือหาใดบา้งท่ีใชเ้วลานอ้ย

กวา่ท่ีกาํหนดไว ้เพราะเหตุใด 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 ไม่ไดรั้บ ใหต้อบคาํถามต่อในขอ้ 1.3 – 1.4 

1.3 นกัศึกษาไดเ้รียนเน้ือหา / หวัขอ้อะไรบา้ง 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

1.4 อาจารยใ์ชเ้วลาในการสอนเน้ือหาแต่ละหวัขอ้เท่าไหร่ 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 



2. อาจารยไ์ดมี้การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการเรียนการสอนหรือไม่ อยา่งไร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

3. อาจารยจ์ดักิจกรรมการเรียนการสอนในเน้ือหาโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัหรือไม่ เช่น 

  การบรรยายร่วมกบัการอภิปราย 

  การสาธิต 

  การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

  การนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

  การใชก้ระบวนการกลุ่มในการอภิปรายสะทอ้นความคิด 

  การคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บ 

  การฝึกปฏิบติัจริง การวเิคราะห์ขอ้มูลในงานวจิยั 

  การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติขั้นสูงในงานวจิยั 

  การฝึกปฏิบติัการวจิยั 

  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

  การเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาซกัถามปัญหา แสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรคท์ั้งใน 

       ระหวา่งการเรียนการสอนและนอกเวลาเรียน 

 การสอดแทรกแนวคิดเก่ียวกบัความรับผดิชอบ ความมีวนิยั ฯลฯ 

 การทาํกิจกรรมกลุ่มในลกัษณะต่าง ๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

 อ่ืน ๆ ....................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

4. อาจารยมี์การวดัและประเมินผลในดา้นคุณธรรม จริยธรรมหรือไม่ อยา่งไร (เคร่ืองมือ วธีิการ สัดส่วน เกณฑ)์ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

5. อาจารยมี์การวดัและประเมินผลในดา้นความรู้ตามเน้ือหาในรายวชิา อยา่งไรบา้ง 

    (เคร่ืองมือ วธีิการ สัดส่วน เกณฑ)์  

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 



6. อาจารยมี์การวดัและประเมินผลในดา้นอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ อะไรบา้ง อยา่งไร

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

7. ผลงานของนกัศึกษาท่ีตอ้งส่งอาจารยแ์ละใช้ในการวดัและประเมินผลการเรียนมีอะไรบา้ง สัดส่วนคะแนน

เป็นอยา่งไร 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

8. นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ในรายวิชาน้ีโดยรวมในระดบัใด เพราะเหตุใด

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ พฒันาแบบฟอร์มโดย รศ.ดร.เทียมจนัทร์ พานิชยผ์ลินไชย และ รศ.ดร.ปกรณ์ ประจญับาน



ตวัอย่าง การรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา



ตัวอย่างการรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

ประจําปีการศึกษา........................... 

ช่ือหลกัสูตร................................................................. สาขาวิชา.............................................................. 

คณะ................................................................................................ 

1. จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอน/ทวนสอบ

ภาคการศึกษา / 

ปีการศึกษา 

รายวิชาทีเ่ปิดสอน 
รายวิชาทีท่วนสอบ 

รหัสรายวิชา/ช่ือรายวชิา/จำนวนหน่วยกิต 

ภาคตน้ 

ภาคปลาย 

รวม    รายวิชา 
รวม รายวิชา 

(รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีมีการทวนสอบ) 



2. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

รายวิชา วธีิการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อเสนอแนะ 

    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

รายนามคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ ิ์  

 

ลงช ื่อ............................................................... ( ) 

ลงช ื่อ................................................................ ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ พัฒนาแบบฟอรมโดย รศ.ดร.เทียมจันทร พานิชยผลินไชย และ รศ.ดร.ปกรณ  ประจัญบาน 

  



แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชา 

 

หลกัสูตร........................................................................ สาขาวิชา................................................................................... 

ภาคเรียนท่ี...................................................................  ปีการศึกษา................................................................................ 

ผู้รับผดิชอบรายวิชา....................................................................................................................................................... 

 

ตอนที่ 1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (มคอ. 3) 
 

รหัสวชิา/ช่ือวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ วธีิการทวนสอบ ผลการทวนสอบ 

ดา้น รายละเอียด 

 คุณธรรม 

จริยธรรม 

   

ความรู้    

 ทกัษะทางปัญญา    

 ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

   

 ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

ส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   

 

ตอนที่ 2  ผลการพิจารณาสดัส่วนคะแนนและเกณฑก์ารตดัสินผลการเรียน (พิจารณาจาก มคอ. 3 หมวดท่ี 5 ขอ้ 2 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้) 

 2.1 คะแนนจากผลการเรียน 

  (  )  เหมาะสม เน่ืองจาก สะทอ้นการจดัการเรียนการสอนของอาจารยป์ระจาํรายวิชามีความ

เหมาะสมทาํใหน้กัศึกษาเกิดความรู้ และทกัษะในการวิเคราะห์ (ระบุ)............................................................... 

  (  )  เหมาะสม เน่ืองจาก .......................................................................................................... 
  



 2.2 เกณฑก์ารตดัสินผลการเรียนและตดัสินผลการเรียน 

  (  )  เหมาะสม เน่ืองจาก การใหค้ะแนนเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานและ

มีขอ้กาํหนดในการใหค้ะแนน และการตดัสินผลการเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  (  )  ไม่เหมาะสม เน่ืองจาก .......................................................................................................... 

ตอนที่ 3  ผลการพิจารณาขอ้สอบ 

 ระดบัการใหค้ะแนน 3  หมายถึง  เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

    2  หมายถึง  เหมาะสมอยูใ่นระดบัพอใจ 

    1  หมายถึง  เหมาะสมอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 
 

ประเภท ข้อสอบเก็บคะแนน ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค 

ผลการพิจารณา/ลกัษณะ ( ) อตันยั ( ) ปรนยั ( ) อตันยั ( ) ปรนยั ( ) อตันยั ( ) ปรนยั 

ความเหมาะสมของ

ลักษณะข้อสอบ  

( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 

ความสอดคลอ้งกบัผล

การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 

ความเหมาะสมของ 

วิธีการตรวจใหค้ะแนน 

( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง    

 
 รายนามคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
 

   ลงช ื่อ............................................................... 

       (     ) 

 

   ลงช ื่อ............................................................... 

       (     ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ พัฒนาแบบฟอรมโดย รศ.ดร.เทียมจันทร พานิชยผลินไชย และ รศ.ดร.ปกรณ  ประจัญบาน 

  



แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชา 

หลกัสูตร........................................................................ สาขาวิชา................................................................................... 

ภาคเรียนท่ี...................................................................  ปีการศึกษา................................................................................ 

ผู้รับผดิชอบรายวิชา....................................................................................................................................................... 
 

1. การประเมินรายละเอียดการใหคะแนน 
 
 
 

คะแนนเต็ม  
คะแนนสูงสุด  
คะแนนเฉล่ีย  

  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

เกรดเฉล่ียรวม (G)/(N)  

ความเหมาะสมของการตัดเกรด 

� เหมาะสม 

� ไมเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

2. การประเมินผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา 

ประเด็น 
ความเหมาะสม
ของวิธีการสอน 

ความเหมาะสมของ
วิธีการประเมิน 

มีการประเมินจริง หมายเหตุ 

1.คุณธรรม     

2.ความรู     

3.ทักษะทางปญญา     

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

    

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

3. มีการวัดผลการเรียนรู    กอนเรียน   ระหวางเรียน    หลังเรียน 

4. มีการวัดผลการเรียนรูดวยวิธีตาง ๆ 

   การสอบภาคทฤษฎี    การสอบภาคปฏิบัติ   การประเมินผลงาน / การรายงาน 

   การสอบถาม/สัมภาษณ   การสังเกตพฤติกรรม เชน การมีสวนรวมและเขาชั้นเรียน 

   การนําเสนอผลงาน    อื่น ๆ ............................................................................... 
  

ระดับคะแนน 
แตม

คะแนน 
จํานวน

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษา x 
แตมคะแนน 

A 4.0   
B+ 3.5   
B 3.0   
C+ 2.5   
C 2.0   

D+ 1.5   

 1.0   

F 0   

อ่ืนๆ เช่น I,N,S,U,P 
   

รวม  (G) 

 



5. การประเมินโดยนิสิต 
 

ประเด็น คะแนนเฉลีย่ ข้อเสนอแนะ 
การประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้   
ความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอน   

 

6. ขอคิดเห็นของกรรมการทวนสอบ 
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
....................... ....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............ ...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

 
หมายเหตุ: อาจารยผูจัดการรายวชิากรุณากรอกรายละเอียดในขอ1 รายละเอียดการใหคะแนน และขอ 5 คะแนนและ
ข อเสนอแนะจากการประเมินโดยนิสิต 

รายนามคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

 

ลงช ื่อ............................................................... 

(      ) 

 

ลงช ื่อ............................................................... 

(      ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ พัฒนาแบบฟอรมโดย รศ.ดร.เทียมจันทร พานิชยผลินไชย และ รศ.ดร.ปกรณ  ประจัญบาน 
  



สรุปการทวนสอบรายวชิา 

หลกัสูตร............................................................................... 

คณะ......................................................................................... 
ภาค............................ ปีการศึกษา.................................... 

ในภาค............................ปการศึกษา....................................... หลักสูตร.............................. มีจำนวนรายวิชา 
ที่เปดการเรียนการสอนทั้งสิ้น ...............................รายวิชา มีจำนวนรายวิชาที่ไดรับการทวนสอบ.....................รายวิชา 
จากที่ประชุมการทวนสอบในวนัที.่............................... มีมีมติเห็นชอบกับการทวนสอบรายวิชาดังกลาว รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ 

......................................................... 
(......................................................) 

ประธานหลักสูตร 

......................................................... 
(......................................................) 
หัวหนาภาควิชา/โปรแกรมวิชา 

......................................................... 
(......................................................) 
ประธานคณะกรรมการทวนสอบ 

หมายเหตุ พัฒนาแบบฟอรมโดย รศ.ดร.เทียมจันทร พานิชยผลินไชย และ รศ.ดร.ปกรณ  ประจัญบาน 



คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

ผศ.ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

คณะกรรมการ 

อาจารย ดร.ประจักร   รอดอาวุธ  รองอธิการบดี 

ผศ.วาท่ี ร.ต.อภิเดช   มงคลปญญา  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อาจารยชัยวัฒน   ยิ้มชาง  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อาจารย ดร.พิสิษฐ  จอมบุญเรือง  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

อาจารย ดร.ภิญโญ   ภูเทศ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

อาจารยภาณุพงษ   คงจันทร  คณบดีคณะครุศาสตร 

อาจารย ดร.สิริพร   ปาณาวงษ  รองคณบดีคณะครุศาสตร 

ผศ.นิตยา   ชนินทยุทธวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารยนันทภัค   ธนาอภินนท  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผศ.ดร.จงดี   ศรีนพรัตนวัฒน  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผศ.เบญจพร   รอดอาวุธ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผศ.จรรยา   เหลียวตระกูล  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาจารย ดร.วรวิทย   พัฒนาอิทธิกุล รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผศ.ดร.สุธาทิพย   งามนิล  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

อาจารย ดร.สุพัฒนา   หอมบุปผา  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

อาจารย ดร.ภริตา   พิมพันธุ รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

อาจารยธนพัฒน   วัฒนชัยธรรม  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นายธรรมนูญ   จูทา  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นางสาวณฤนรรณ  เอ่ียมมี นักวิชาการศึกษา 


	
	(แบบ A การบรรยาย) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

	
	(แบบ B การปฏิบัติ) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

	
	(แบบ C การบรรยายและปฏิบัติ) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

	
	(แบบ D การสัมมนา)  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
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