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วัตถุประสงค์ 
 
   1. สรุปหลักการและขั้นตอนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาได้ 
   2. สรุปองค์ประกอบของรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาได้ 
 
 
กิจกรรมการอบรม 
 
    ให้ผู้อบรมท ากิจกรรมการอบรม 2 กิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ 2.1 หลักการและขั้นตอนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
กิจกรรมที่ 2.2 การรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
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กจิกรรมที ่2.1 หลกัการและขัน้ตอนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูร้ะดบัรายวชิา 
 

กรอบแนวคิดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
 จากเอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของ

ทุกสาขาวิชา ในข้อ 10 จะก าหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้  ตัวอย่าง ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ข้อ 10 ได้ก าหนดรายละเอียดไว้ดังนี้ 

 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 
10. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 สถาบันการศึกษาต้องก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
พยาบาลศาสตร์เป็นอย่างน้อย โดยด าเนินการทั้งการทวนสอบระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร
และก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน 
10.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
 สถาบันจะต้องจัดท าการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติโดย
สถาบันการศึกษา หรือคณะ/วิทยาลัยก าหนดระบบและกลไกในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวน
สอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนนกับกระดาษค าตอบ รวมทัง้การประเมินด้วย
วิธีอ่ืนที่ก าหนดในรายละเอียดวิชา รวมทั้งการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ถ้ามี) 
ซึ่งสถาบันการศึกษาจะต้องมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะทุกภาคการศึกษา 
10.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
 ด าเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ครอบคลุม ผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐาน
สาขาพยาบาลศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพ่ือประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
โดยมีการประเมินจากหลายแหล่ง รวมถึงการประเมินโดยแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิตบัณฑิตใหม่ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเป็นการพิสูจน์ว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่ก าหนด
ในรายละเอียดหลักสูตร 
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หลักการของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
 จากข้อ 10.1 ในเอกสารแนบท้ายประกาศดังกล่าว น าไปสู่การก าหนดหลักการของการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาได้ว่า เป็นกระบวนการประกันคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้นั้น มาจากกระบวนการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ที่มีความตรง (Validity) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่ก าหนดไว้
ใน Curriculum Mapping ของรายวิชาเพียงใด และท่ีมาของคะแนนการวัดผลตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของ
แต่ละมาตรฐานการเรียนรู้นั้นใช้วิธีการและเครื่องมืออะไรในการวัด รวมถึงวิธีการตรวจให้คะแนนจากพฤติกรรม
การเรียนรู้และผลงานที่เกิดจากเรียนรู้แต่ละชิ้นมีความเชื่อถือได้ (Reliability) มากน้อยเพียงใด หลักการส าคัญท่ี
คณะกรรมการทวนสอบฯ ควรยึดเป็นกรอบในการด าเนนิการคือ การใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาและหลักการประเมินเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
รายวิชาไม่ใช่การประเมินเพื่อตัดสินผล 
 
วัตถุประสงค์ของการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
 จากหลักการข้างต้นน าไปสู่การก าหนดวัตถุประสงค์ของการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาได้ดังนี้ 
 1. เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา 
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Learning outcome) ที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนาผู้เรียน
ตามท่ีก าหนดไว้ใน Curriculum Mapping หรือไม่ อย่างไร 

2. เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

3. เพ่ือแสดงข้อมูลและหลักฐานที่เก่ียวข้องในการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ ที่น าไปสู่
การวิเคราะห์และสรุปได้ว่าการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้มีความตรงและ
ความเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด 

4. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
รายวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
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การพัฒนาระบบการทวนสอบ 
1. ให้สถาบันการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ขึ้นมา 1 ชุด

ที่ประกอบด้วย  
(1) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
(2) กรรมการจากอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา/ภาควิชา  
(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (ตามความเหมาะสมของแต่ละวิชาชีพ)  

จ านวนกรรมการในแต่ละกลุ่มพิจารณาตามความจ าเป็นของปริมาณภาระงานของ
คณะกรรมการ โดยก าหนดให้กรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่กรรมการและเลขานุการ  
2. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา  
(1) ก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา  
(2) ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการทวนสอบประจ าภาคการศึกษา โดยก าหนดรายละเอียดของ

กิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องด าเนินการของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทั้งรายวิชาทฤษฎีและรายวิชาปฏิบัติ  
(3) ก าหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารย์ประจ าวิชาต้องเตรียมและแจ้งให้อาจารย์ประจ าวิชาทราบ

เพ่ือการเตรียมพร้อมรับการทวนสอบ ได้แก่ คะแนนผลการตรวจผลงาน/ชิ้นงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนน
ส่วนอื่น ๆ ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา พร้อมหลักฐานที่แสดงที่มาของคะแนนแต่
ละส่วน เช่น กระดาษค าตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ชิ้นงาน แบบประเมินตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ของรายวิชา  

(4) ด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
(5) จดัท ารายงานผลการทวนสอบประจ าภาคการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันการศึกษา  
 

ขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา  
ขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา มีดังนี้ 
1. ก าหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เช่น ทุกรายวิชาในหมวดวิชาชีพ สุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา  

2. สุ่มตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 
และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาการให้คะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงานจากการเรียนรู้ การ
ประเมินพฤติกรรมจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ 
หรือแบบประเมินงานอ่ืน ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา  
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3. ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 ที่อาจารย์
ประจ าวิชาจัดท าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ  

4. ก าหนดโครงสร้างและจัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาประจ าภาค
การศึกษา ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร ผู้เรียนบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียน
บรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการทวนสอบระดับหลักสูตรได้  
 

การก าหนดแผนการด าเนนิงานในแต่ละภาคการศึกษา 
เพ่ือให้เห็นแนวทางในการน าไปสู่การปฏิบัติจึงขอเสนอแนวคิดในการก าหนดผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ

ระยะเวลาที่ควรก าหนดไว้ในระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา เพ่ือก าหนดเป็น
ปฏิทินการด าเนินงานของแต่ละภาคการศึกษา ดังตัวอย่างที่แสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผลที่ได้ ช่วงเวลา 
ฝ่ายวิชาการคณะ  แต่งตั้งกรรมการทวนสอบ  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการทวนสอบ  ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
กรรมการทวนสอบ  ประชุมและจัดท าคูม่ือทวนสอบ  คู่มือการทวนสอบ  ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
กรรมการทวนสอบ  ประชุมและเตรียมการทวนสอบ  

- หลักสูตรส่งรายวิชาที่เปิดสอน  
- สุ่มรายวิชาจ านวน 25 %  
- แจ้งช่ือวิชาและคู่มือการทวน
สอบให้อาจารยผ์ู้สอนทราบ  

แผนการด าเนินการทวนสอบ  ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

อาจารยผ์ู้สอน รวบรวมหลักฐานการทวนสอบ
รายวิชาที่รับผดิชอบ 

หลักฐานการทวนสอบของรายวิชา ตลอดภาคการศึกษา 

กรอกข้อมูลในแบบรวบรวมข้อมูล
การทวนสอบระดับรายวิชา 

แบบรวบรวมข้อมลูการทวนสอบ
รายวิชา 

สัปดาหส์ุดท้ายของการ
เรียนการสอน 

กรรมการทวนสอบ  ด าเนินการทวนสอบ โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบรวบรวม
ข้อมูลการทวนสอบระดับรายวิชา 

รายงานผลการทวนสอบ  สิ้นสุดภาคการศึกษา  

ด าเนินการทวนสอบ โดยการ
ปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  
สรุปผลการทวนสอบตาม
แบบฟอร์มรายงานผลการทวน
สอบรายวิชา 
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ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผลที่ได้ ช่วงเวลา 

เขียนรายงานผลการทวนสอบ
ระดับรายวิชาตามโครงสร้าง
รายงานที่ก าหนด  

กรรมการทวนสอบ  รายงานผลการทวนสอบ  
- ผู้รับผดิชอบรายวิชา  
- ผู้รับผดิชอบหลักสตูร  
- กรรมการประจ าคณะ  

รายงานผลการทวนสอบ  สิ้นสุดภาคการศึกษา  

กรรมการประจ าคณะ  ประชุมและสะท้อนผลเพื่อการ
ปรับปรุง  

ผลการประชุมและข้อปรับปรุง  สิ้นสุดภาคการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ประชุมและสะท้อนผลเพื่อการ
ปรับปรุง  

ผลการประชุมและข้อปรับปรุง  สิ้นสุดภาคการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ประชุมและสะท้อนผลเพื่อการ
ปรับปรุง  

ผลการประชุมและข้อปรับปรุง  สิ้นสุดภาคการศึกษา  

 

 การก าหนดช่วงเวลาในการปฏิบัติจริงควรก าหนดวัน/เดือน/ปี ให้ชัดเจนและสอดคล้องเหมาะสมกับเวลา
ที่ต้องด าเนินการในแต่ละกิจกรรม 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลการทวนสอบรายวิชา 

การด าเนินการวิเคราะห์ผลการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนของ
รายวิชาที่ด าเนินการทวนสอบ โดยใช้ข้อมูลจากรายงานการทวนสอบ 

1. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของหมวด 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้
รายวิชา และ หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล ในรายละเอียดวิชา (มคอ.3) กับ หมวดที่ 4 ผลการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล และ curriculum mapping ในหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือประเมินว่า
รายวิชาได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ครอบคลุม ครบถ้วน และตรงตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือไม ่รวมถึงความสอดคล้องของแต่ละหมวดที่เก่ียวข้องกับผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
ในรายวิชา หรือ มคอ.3 โดยวิเคราะห์จากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม
ซึ่งเป็นการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือร่วมกัน  

2. การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่รายวิชาก าหนด และผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาหรือ
ผู้เรียน วิธีการเรียนรู้และการประเมินผลที่รายวิชาก าหนดและให้ข้อคิดเห็นของกรรมการทวนสอบ โดยการ
พิจารณาจากหลักฐานการใช้แบบประเมินในการให้คะแนนรายงานและการน าเสนอ รายงานของนักศึกษาหรือ
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ผู้เรียน ข้อสอบ รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.5 และการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมซึ่งเป็นการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือร่วมกัน  

3. กรรมการทวนสอบวิเคราะห์และสรุปผลการทวนสอบในภาพรวมของรายวิชา และให้ข้อเสนอแนะใน
ภาพรวมที่ได้จากการทวนสอบแต่ละรายวิชา โดยสรุปลงในแบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้รายวิชา 
 

การด าเนินการปรึกษาหารือ  
เป็นการด าเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา โดยการพูดคุย

ปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาที่ทวนสอบ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบวิชา ผู้สอน ตัวแทน
ผู้เรียน และตัวแทนผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของรายวิชา เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
การจัดการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ และกระบวนการทวนสอบของรายวิชาว่ามีข้อเด่นและสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุง รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ในการด าเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 

1. ก าหนดวันและเวลาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมปรึกษาหารือทราบล่วงหน้า ระยะเวลาในการ
ปรึกษาหารือไม่ควรเกิน 3 ชั่วโมง และควรให้ทุกคนเข้าร่วมปรึกษาหารือพร้อมกัน เพื่อจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา และที่ส าคัญเป็นการให้โอกาสผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน
การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาที่ด าเนินการทวนสอบ 

2. ในวันปรึกษาหารือ ประเด็นหลักท่ีควรปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา ได้แก่ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาว่าด าเนินการ
อย่างไร มีจุดเด่นอะไร ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ มีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 
มีปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา 
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กจิกรรมที ่2.2 การรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูร้ะดบัรายวชิา 

 
ให้ท่านศึกษาโครงสร้างการรายงานและตัวอย่างการรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชาที่ก าหนดให้ แล้วสรุปว่าในรายงานนั้นควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 

 

1.1 โครงสร้างรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา 

 
 

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
รายวิชา (รหัสวิชา).......................(ชื่อวิชา) ...............................................................................  

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย......................................................  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะ……………………………………………………  

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.ชื่อหลักสูตร ............................................................................................................................. ..... 
2.รหัสและชื่อรายวิชา........................................................................................................................  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา.....................................................................  
3.2 อาจารย์ผู้สอน  1............................................................ .................  

2............................................................…………….. 
3............................................................................ 

4. ภาคการศึกษาท่ี ........ ปีการศึกษา ............ นักศึกษาชั้นปีที่เรียน …………… กลุ่มท่ี ……………. 
5. สถานที่เรียน  ห้องเรียน …………….. คณะ………………………………….. มหาวิทยาลัย........................................ 
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ตอนที่ 2 ผลการทวนสอบ 
1. ความสอดคล้องของรายวิชา (มคอ.3 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา  หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการ

เรียนรู้รายวิชา และ หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ.2 หมวดที่ 4 ผล
การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลและ Curriculum Mapping) 

ความสอดคล้องของหมวดต่างๆภายใน
รายวิชา (มคอ.3) กับหลักสูตร (มคอ.2 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผล และ Curriculum 

Mapping) 

 
 
 
 
 
ข้อคิดเห็น 

ความสอดคล้องของหมวด 2 จุดมุ่งหมาย
ของรายวิชา หมวด 4 การพัฒนาการผล
การเรียนรู้เรียนรายวิชา และหมวด 5 
แผนการสอนและการประเมินผลใน

รายวิชา (มคอ.3) 

 
 
 
 
 
ข้อคิดเห็น 

น้อยกว่าท่ี
หลักสูตร
ก าหนด 

(มีบางส่วน) 

ส่วนใหญ่
ตรงตามที่
หลักสูตร
ก าหนด 

ตรงตามที่
หลักสูตร
ก าหนด 

น้อยกวา่ท่ี
หลักสูตร
ก าหนด 

(มีบางส่วน) 

ส่วนใหญ่
ตรงตามที่
หลักสูตร
ก าหนด 

ตรงตามที่
หลักสูตร
ก าหนด 

 
 

       

 

2. การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในด้านต่างๆ และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาด้าน
ต่างๆสอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการ
สอนกับวิธีการประเมินผล และข้อคิดเห็น 
 

มาตรฐานการเรียนรู ้
การประเมินผลการ
เรียนรู้ของรายวิชา

ในด้านต่างๆ 

ผลการประเมินผล
การเรียนรู้ของ

รายวิชาด้านต่างๆ 

ความเหมาะสม
ของรูปแบบวิธีการ

สอนกับวิธกีาร
ประเมินผล 

ข้อคิดเห็น 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

   

2. ด้านความรู ้     

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 
 

   

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 
 
 
 

   

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. สรุปผลการทวนสอบ 

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................. ...... 
4. ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

.................................................................................................................. .................................................. 
รายช่ือกรรมการทวนสอบ 

ชื่อ – สกุล ลายเซ็น วันที่รายงาน 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
 

 

 

1.2 ตัวอย่างรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา 

 ใหท่้านศึกษาตัวอย่างการจดัท ารายงานผลการทวนสอบของแต่ละรายวิชา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานต่อไป 
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รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 510 906 เรื่องคัดสรรด้านสุขภาพเชิงประจักษ์ 

Selected Topic in Evidence-based Health Practices 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย.......................  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อหลักสูตร .........................................................................................   
2.รหัสและชื่อรายวิชา 510 906  เรื่องคัดสรรด้านสุขภาพเชิงประจักษ์  

Selected topic in Evidence-based Health Practices  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา.................................................  
3.2 อาจารย์ผู้สอน  1............................................................  

2............................................................  
3............................................................ 

4. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นักศึกษาชั้นปีที่เรียน 1 กลุ่มท่ี 1  
5. สถานที่เรียน ห้องเรียน 1307 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย........................................... 

 
ตอนที ่2 ผลการทวนสอบ 
1. ความสอดคล้องของรายวิชา (มคอ.3 หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้
รายวิชา และ หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ.2 หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กล
ยุทธ์การสอนและการประเมินผล และ curriculum mapping) 
 

ความสอดคล้องของหมวดต่างๆภายในรายวิชา
(มคอ 3) กับหลกัสูตร (มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล และ 
curriculum mapping)  

ข้อคิดเห็น 

 ความสอดคล้องของหมวด 2 จุดมุง่หมายของรายวิชา หมวด 
4การพัฒนาผลการเรียนรูร้ายวิชา และ หมวด 5 แผนการสอน
และการประเมนิผลในรายวิชา(มคอ.3)  

  

ข้อคิดเห็น 

 สอดคล้องครบถ้วน 
สมบูรณ ์ตรงตาม
หลักสูตรก าหนด
บางส่วนหรือน้อย  

 สอดคล้อง
ครบถ้วน 
สมบูรณ ์ตรง
ตามหลักสูตร
ก าหนดเป็นสว่น
ใหญ ่ 

 สอดคล้อง
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ตรง
ตามหลักสูตร
ก าหนด  

  สอดคล้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
บางส่วนหรือน้อย  

 สอดคล้องครบถ้วน 
สมบูรณ ์ก าหนดเปน็
ส่วนใหญ ่ 

 สอดคล้องครบถ้วน 
สมบูรณ ์ 

 

  √     √  
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2. การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในด้านต่างๆ และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาด้านต่างๆ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการสอนกับวิธีการ
ประเมินผล และข้อคิดเห็น  
 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

การประเมินผล
การเรียนรู้ของ
รายวิชาในด้าน

ต่างๆ 

ผลการประเมินผล
การเรียนรู้ของ

รายวิชาด้านต่างๆ 

ความเหมาะสมของ
รูปแบบวิธีการสอนกับ

วิธีการประเมินผล 
ข้อคิดเห็น 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  

 รายวิชา
ประเมินผลความ
ซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ และการ
จัดการกับปญัหา
ทางจริยธรรมทาง
วิชาการ (1.1)  

 นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 
ร้อยละ 100  

 ผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรยีนค้นหาประเด็น
การคัดสรรทางด้าน
สุขภาพแล้วน าเสนอ
พร้อมรายงานและมี
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม  

 แบบประเมินด้าน
คุณธรรมมเีพียง
รายการประเมิน
ให้ผู้สอนแตล่ะคน
ประเมิน แต่ยังไม่
มีเกณฑ์การให้
คะแนนท่ีตรงกัน
ผู้สอนควรพัฒนา
แบบประเมินด้าน
คุณธรรมให้มี
เกณฑ์การให้
คะแนนของ
รายการประเมินที่
ก าหนด  

 ด้านความรู้   รายวิชา
ประเมินผลความรู้
ในการอุปมานและ
อนุมานความรู้ทีไ่ด้
จากการทบทวน
วรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบ และ
หลักการวิพากษ์
หรือวิจารณ์
คุณภาพบทความ
วิจัยด้าน

 นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 
ร้อยละ 100  

 ผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรยีนค้นหาประเด็น
การคัดสรรทางด้าน
สุขภาพแล้วน าเสนอ
พร้อมรายงานและมี
แบบประเมินด้าน
ความรู้  

 แบบประเมินด้าน
ความรู้มเีพียง
รายการประเมิน
ให้ผู้สอนแตล่ะคน
ประเมินแต่ยังไม่มี
เกณฑ์การให้
คะแนนท่ีตรงกัน
ผู้สอนควรพัฒนา
แบบประเมินด้าน
ความรู้ให้มเีกณฑ์
การให้คะแนนของ
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มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

การประเมินผล
การเรียนรู้ของ
รายวิชาในด้าน

ต่างๆ 

ผลการประเมินผล
การเรียนรู้ของ

รายวิชาด้านต่างๆ 

ความเหมาะสมของ
รูปแบบวิธีการสอนกับ

วิธีการประเมินผล 
ข้อคิดเห็น 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ (2.1)  

รายการประเมินที่
ก าหนด  

  สามารถต่อยอด
การวิจัยจาก
ประเด็นการคดั
สรรทางดา้น
สุขภาพท่ีทา
การศึกษาได้ (2.2) 

 นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 
ร้อยละ 100  

 ผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรยีนค้นหาประเด็น
การคัดสรรทางด้าน
สุขภาพแล้วน าเสนอ
พร้อมรายงานและมี
แบบประเมินด้าน
ความรู้  

ด้านทักษะทาง
ปัญญา   
 

รายวิชาประเมิน
ความสามารถใน
การสังเคราะห์
และประเมินผล
งานวิจัยและ
ผลงานทาง
วิชาการใน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์  
สุขภาพท่ีคัดสรร
ได้ (3.1) 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 
ร้อยละ 90 

ผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรยีนค้นหาประเด็น
การคัดสรรทางด้าน
สุขภาพแล้วน าเสนอ
พร้อมรายงานและมี
แบบประเมินด้านทักษะ
ทางปัญญา 

แบบประเมิน
ทักษะทางปัญญา
มีเพียงรายการ
ประเมินใหผู้ส้อน
แต่ละคนประเมิน
แต่ยังไมม่ีเกณฑ์
การให้คะแนนท่ี
ตรงกันผูส้อนควร
พัฒนาแบบ
ประเมินด้าน
ความรู้ให้มเีกณฑ์
การให้คะแนนของ
รายการประเมินที่
ก าหนด 
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มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

การประเมินผล
การเรียนรู้ของ
รายวิชาในด้าน

ต่างๆ 

ผลการประเมินผล
การเรียนรู้ของ

รายวิชาด้านต่างๆ 

ความเหมาะสมของ
รูปแบบวิธีการสอนกับ

วิธีการประเมินผล 
ข้อคิดเห็น 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ    

รายวิชา
ประเมินผลความ
รับผิดชอบในการ
เรียนรู้ รวมทั้งวาง
แผนพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
(4.2) 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 
ร้อยละ 100 

ผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรยีนค้นหาประเด็น
การคัดสรรทางด้าน
สุขภาพแล้วน าเสนอ
พร้อมรายงาน รวม 4 
ครั้ง และมีแบบประเมิน
ความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ รวมทั้งวาง
แผนพัฒนาและปรับปรุง
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

แบบประเมิน
ความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้ 
รวมทั้งวาง
แผนพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มี
เพียงรายการ
ประเมินใหผู้ส้อน
แต่ละคนประเมิน
แต่ยังไมม่ีเกณฑ์
การให้คะแนนท่ี
ตรงกันผูส้อนควร
พัฒนาแบบ
ประเมินด้าน
ความรู้ให้มเีกณฑ์
การให้คะแนนของ
รายการประเมินที่
ก าหนด 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ       

รายวิชาประเมิน
ความสามารถใน
การใช้
กระบวนการวิจยั
ในการวิเคราะห์ใน
การวิพากษ์หรือ
วิจารณ์งานวิจัย
และการต่อยอด
หรือพัฒนา
งานวิจัยได้ (5.1) 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 
ร้อยละ 90 

ผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรยีนค้นหาประเด็น
การคัดสรรทางด้าน
สุขภาพแล้วน าเสนอ
พร้อมรายงาน รวม 4 
ครั้ง และมีแบบประเมิน
ความสามารถในการใช้
กระบวนการวิจยัในการ
วิเคราะห์ในการวิพากษ์
หรือวิจารณ์งานวิจัย

แบบประเมิน
ความสามารถใน
การใช้
กระบวนการวิจยั
ในการวิเคราะห์ใน
การวิพากษ์หรือ 
วิจารณ์งานวิจัย
และการต่อยอด
หรือพัฒนา
งานวิจัยได้ มเีพียง
รายการประเมิน
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มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

การประเมินผล
การเรียนรู้ของ
รายวิชาในด้าน

ต่างๆ 

ผลการประเมินผล
การเรียนรู้ของ

รายวิชาด้านต่างๆ 

ความเหมาะสมของ
รูปแบบวิธีการสอนกับ

วิธีการประเมินผล 
ข้อคิดเห็น 

และการต่อยอดหรือ
พัฒนางานวิจัยได ้
 

ให้ผู้สอนแตล่ะคน
ประเมินแต่ยังไม่มี
เกณฑ์การให้
คะแนนท่ีตรงกัน
ผู้สอนควรพัฒนา
แบบประเมินด้าน
ความรู้ให้มเีกณฑ์
การให้คะแนนของ
รายการประเมินที่
ก าหนด  

3. สรุปผลการทวนสอบ  
ผู้สอนมีการวางแผนการสอนและด าเนินการสอนตามแผน และเป็นการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดผลการ

เรียนรู้ด้านต่างๆที่ครอบคลุมตาม Curriculum mapping ของหลักสูตรที่ก าหนด แต่ยังขาดเครื่องมือที่มีความ
ละเอียดในการให้คะแนนส าหรับผู้สอนแต่ละคนเพ่ือให้การประเมินเป็นไปในทางเดียวกัน ในผลการเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ  
4. ข้อเสนอแนะ  

ควรพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ครอบคลุมและมีความละเอียดในการช่วย
ให้ผู้สอนแต่ละคนสามารถประเมินได้ในทางเดียวกัน โดยการสร้างแบบประเมินที่มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน 
5. กรรมการทวนสอบ  

ชื่อ-สกุล ลายเซ็น วันที่รายงาน 
   2 พฤษภาคม 2557  

   2 พฤษภาคม 2557  

   2 พฤษภาคม 2557  
------------------------------------------ 
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โครงสรา้งการเสนอรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูร้ายวิชา 

 
(ตรามหาวิทยาลัย) 

 
 

 
รายงานการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 

ประจ าภาคการศึกษา ...........ปีการศึกษา …………. 
 
 
 
 

หลักสูตร........................................................ 
(………………………………………….. Program) 

 
 
 
 

คณะ……………………………. มหาวิทยาลัย.............................. 
  
 



การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้  วทิยากร: ผศ.ดร.ไพศาล สวุรรณนอ้ย 

 

หน่วยที ่2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูร้ะดับรายวชิา                                                  Page | 17  
 

 
 
 
สารบัญ          
 

หน้า  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร           
รายวิชาในแผนการศึกษาในหลักสูตรและรายวิชาที่ทวนสอบฯ     
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
ผลการทวนสอบในรายวิชา ………………………………  
ผลการทวนสอบในรายวิชา ……………………………… 
ผลการทวนสอบในรายวิชา ……………………………… 
ผลการทวนสอบในรายวิชา ………………………………  
ผลการทวนสอบในรายวิชา ……………………………… 
ผลการทวนสอบในรายวิชา ……………………………… 
สรุปผลการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร  
ภาคผนวก : ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ  

 
 
 
 
 ขอเสนอตัวอย่างการเขียนรายงานการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา เพื่อศึกษา
รายละเอียดและใช้เป็นแนวทางการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

คณะ....................... มหาวิทยาลัย................ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร ตามค าสั่งที่……../255... เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ก าหนดในแต่ละหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วย
ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย กรรมการหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร 
คณะกรรมการทวนสอบฯ ด าเนินการสุ่มรายวิชาจากรายวิชาที่ท าการเปิดสอนตามแผนการศึกษาในปีการศึกษา 
255... ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งมีท้ังหมดจ านวน 10 รายวิชา โดยกระจายการสุ่มรายวิชาจากภาคการศึกษาที่ 
1 จ านวน 2 รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 1 รายวิชา รวมจ านวนรายวชิาที่ทวนสอบในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต จ านวนทั้งสิ้น 3 รายวิชา หรือ คิดเป็นร้อยละ 30 ของรายวิชาที่เปิดสอนตาม
แผนการศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตรในปีการศึกษา 255... โดยใช้เอกสารประกอบการทวนสอบประกอบด้วย  

1. รายละเอียดของหลักสูตร หรือ มคอ.2  

2. รายละเอียดของรายวิชาหรือ มคอ.3  

3. รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาหรือ มคอ.5  

4. ชิ้นงานที่รายวิชาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่รายงาน ข้อสอบ บทความ
วิชาการ  

5. แบบประเมินผลงานแต่ละชิ้น 
 
กระบวนการทวนสอบประกอบไปด้วย  

1. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของหมวด 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้
รายวิชา และ หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล ในรายวิชา (มคอ.3) กับหลักสูตร (มคอ.2 หมวดที ่4 ผล
การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล และ curriculum mapping) เพ่ือประเมินว่ารายวิชาได้
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนครอบคลุม ครบถ้วน และตรงตามที่หลักสูตรก าหนดหรือไม่ รวมถึงความ
สอดคล้องของแต่ละหมวดที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลในรายวิชา หรือ 
มคอ.3 โดยวิเคราะห์จากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

2. การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่รายวิชาก าหนด และผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาหรือ
ผู้เรียน วิธีการเรียนรู้และการประเมินผลที่รายวิชาก าหนดและข้อคิดเห็นของกรรมการทวนสอบ โดยการพิจารณา
จากหลักฐานการใช้แบบประเมินในการให้คะแนนรายงานและการน าเสนอ รายงานของนักศึกษาหรือผู้เรียน 
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ข้อสอบ รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.5 และการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์
ผู้สอน  

3. กรรมการทวนสอบวิเคราะห์และสรุปผลการทวนสอบในภาพรวมของรายวิชา และให้ข้อเสนอแนะใน
ภาพรวมที่ได้จากการทวนสอบรายวิชา  

4. กรรมการทวนสอบจัดท ารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาของหลักสูตร..............ประจ าปี
การศึกษา 255... เพ่ือส่งให้กรรมการหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 255...... และคณะกรรมการประจ าคณะ........
เพ่ือด าเนินการวางแผนการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรต่อไป  
 

จากผลการทวนสอบ 3 รายวิชา จาก 10 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร..........................................
ประจ าปีการศึกษา 255..... คือ รายวิชา XXX XXX …………………………….. รายวชิา XXX XXX ……………………… 
และ รายวิชา XXX XXX ……………………………..พบว่า  

1. ทั้ง 3 รายวิชาได้ก าหนด จุดมุ่งหมายของรายวิชา การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชา และ แผนการสอน
และการประเมินผล ในรายวิชา (มคอ.3) สอดคล้องและครบถ้วน ตรงตามที่หลักสูตรก าหนดใน หมวดที ่4 ผล
การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล และ curriculum mapping ใน มคอ.2  

2. การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาและผลการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาด้านต่างๆ 
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด และรูปแบบวิธีการสอนกับวิธีการประเมินผล มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกัน ซึ่งท าให้นักศึกษา หรือผู้เรียน สามารถผ่านการประเมินผลในภาพรวมได้
ทั้งหมดคิดเป็น ร้อยละ 100 และเม่ือพิจารณาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านพบว่าด้านทักษะทางปัญญา และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของรายวิชา XXX XXX 
…………………………… ที่พบว่านักศึกษาผ่านการเรียนรู้ร้อยละ 90 ของผู้เรียนทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่าทุก
รายวิชายังไม่มีเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ที่มีรายละเอียดของเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน  
 
ข้อเสนอแนะจากการทวนสอบ  

1. ควรพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ที่มีรายละเอียดของเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนที่ต้องประเมินงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน  

2. ควรพัฒนารูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์
การประเมินที่ก าหนด หรือที่รายวิชาคาดหวัง  
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รายวิชาในแผนการศึกษาในหลักสูตรและรายวิชาที่ทวนสอบฯ  
          หลักสูตร................................. ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Educationหรือ TQF:HE) ซ่ึง
เป็นกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ และได้เปิดสอนในปีการศึกษา 
25..... เป็นปีแรก โดยมีรายวิชาที่ด าเนินการเปิดสอนตามแผนการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร ดังนี้  
 
แผนการศึกษาหลักสูตร....................................  

ปีที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

รายวิชาท่ีเปิดสอน รายวิชาท่ีทวนสอบ 
XXX XXX ช่ือวิชา....................................  XXX XXX ช่ือวิชา....................................  

XXX XXX ช่ือวิชา....................................     
XXX XXX ช่ือวิชา....................................    

XXX XXX ช่ือวิชา....................................  XXX XXX ช่ือวิชา....................................  
XXX XXX ช่ือวิชา....................................    
XXX XXX ช่ือวิชา....................................    
XXX XXX ช่ือวิชา....................................    
XXX XXX ช่ือวิชา....................................  XXX XXX ช่ือวิชา....................................  

XXX XXX ช่ือวิชา....................................    
XXX XXX ช่ือวิชา....................................    

 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของ
รายวิชาที่ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

รายวิชา หน่วยกิต 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

XXX XXX ……………………  2(1-3-3)  











































XXX XXX ……………………  2(1-3-3)  











































XXX XXX ……………………  2(2-0-4)  
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รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
รายวิชา XXX XXX …………………………….. 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย...................................... 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะ.....................................  
 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.ชื่อหลักสูตร หลักสูตร……………………………………………………………………………  
2.รหัสและชื่อรายวิชา XXX XXX …………………………….. 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา.................................................  
3.2 อาจารย์ผู้สอน  1............................................................  

2............................................................  
3............................................................ 

4. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 255….. นักศึกษาชั้นปีที่เรียน 1 กลุ่มท่ี 1  
5. สถานที่เรียน  ห้องเรียน 1307 คณะ…………………………………… มหาวิทยาลัย....................... 

 
ตอนที ่2 ผลการทวนสอบ 
1. ความสอดคล้องของรายวิชา (มคอ.3 หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้
รายวิชา และหมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ.2 หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์
การสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) 

ความสอดคล้องของหมวดต่างๆภายในรายวิชา
(มคอ 3) กับหลกัสูตร (มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล และ 
curriculum mapping)  

ข้อคิดเห็น 

 ความสอดคล้องของหมวด 2 จุดมุง่หมายของรายวิชา หมวด 
4การพัฒนาผลการเรียนรูร้ายวิชา และ หมวด 5 แผนการสอน
และการประเมนิผลในรายวิชา(มคอ.3)  

  

ข้อคิดเห็น 

 สอดคล้องครบถ้วน 
สมบูรณ ์ตรงตาม
หลักสูตรก าหนด
บางส่วนหรือน้อย  

 สอดคล้อง
ครบถ้วน 
สมบูรณ ์ตรง
ตามหลักสูตร
ก าหนดเป็นสว่น
ใหญ ่ 

 สอดคล้อง
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ตรง
ตามหลักสูตร
ก าหนด  

  สอดคล้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
บางส่วนหรือน้อย  

 สอดคล้องครบถ้วน 
สมบูรณ ์ก าหนดเปน็
ส่วนใหญ ่ 

 สอดคล้องครบถ้วน 
สมบูรณ ์ 

 

  √     √  
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2. การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในด้านต่างๆ และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาด้านต่างๆ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการสอนกับวิธีการ
ประเมินผล และข้อคิดเห็น  
 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

การประเมินผล
การเรียนรู้ของ
รายวิชาในด้าน

ต่างๆ 

ผลการประเมินผล
การเรียนรู้ของ

รายวิชาด้านต่างๆ 

ความเหมาะสมของ
รูปแบบวิธีการสอนกับ

วิธีการประเมินผล 
ข้อคิดเห็น 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  

 รายวิชา
ประเมินผลความ
ซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ และการ
จัดการกับปญัหา
ทางจริยธรรมทาง
วิชาการ (1.1)  

 นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 
ร้อยละ 100  

 ผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรยีนค้นหาประเด็น
การคัดสรรทางด้าน
สุขภาพแล้วน าเสนอ
พร้อมรายงานและมี
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม  

 แบบประเมินด้าน
คุณธรรมมเีพียง
รายการประเมิน
ให้ผู้สอนแตล่ะคน
ประเมินแต่ยังไม่มี
เกณฑ์การให้
คะแนนท่ีตรงกัน
ผู้สอนควรพัฒนา
แบบประเมินด้าน
คุณธรรมให้มี
เกณฑ์การให้
คะแนนของ
รายการประเมินที่
ก าหนด  

 ด้านความรู้   รายวิชา
ประเมินผลความรู้
ในการอุปมานและ
อนุมานความรู้ทีไ่ด้
จากการทบทวน
วรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบ และ
หลักการวิพากษ์
หรือวิจารณ์
คุณภาพบทความ
วิจัยด้าน

 นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 
ร้อยละ 100  

 ผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรยีนค้นหาประเด็น
การคัดสรรทางด้าน
สุขภาพแล้วน าเสนอ
พร้อมรายงานและมี
แบบประเมินด้าน
ความรู้  

 แบบประเมินด้าน
ความรู้มเีพียง
รายการประเมิน
ให้ผู้สอนแตล่ะคน
ประเมินแต่ยังไม่มี
เกณฑ์การให้
คะแนนท่ีตรงกัน
ผู้สอนควรพัฒนา
แบบประเมินด้าน
ความรู้ให้มเีกณฑ์
การให้คะแนนของ
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มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

การประเมินผล
การเรียนรู้ของ
รายวิชาในด้าน

ต่างๆ 

ผลการประเมินผล
การเรียนรู้ของ

รายวิชาด้านต่างๆ 

ความเหมาะสมของ
รูปแบบวิธีการสอนกับ

วิธีการประเมินผล 
ข้อคิดเห็น 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ (2.1)  

รายการประเมินที่
ก าหนด  

  สามารถต่อยอด
การวิจัยจาก
ประเด็นการคดั
สรรทางดา้น
สุขภาพท่ีทา
การศึกษาได้ (2.2) 

 นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 
ร้อยละ 100  

 ผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรยีนค้นหาประเด็น
การคัดสรรทางด้าน
สุขภาพแล้วน าเสนอ
พร้อมรายงานและมี
แบบประเมินด้าน
ความรู้  

ด้านทักษะทาง
ปัญญา   
 

รายวิชาประเมิน
ความสามารถใน
การสังเคราะห์
และประเมินผล
งานวิจัยและ
ผลงานทาง
วิชาการใน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์  
สุขภาพท่ีคัดสรร
ได้ (3.1) 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 
ร้อยละ 90 

ผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรยีนค้นหาประเด็น
การคัดสรรทางด้าน
สุขภาพแล้วน าเสนอ
พร้อมรายงานและมี
แบบประเมินด้านทักษะ
ทางปัญญา 

แบบประเมิน
ทักษะทางปัญญา
มีเพียงรายการ
ประเมินใหผู้ส้อน
แต่ละคนประเมิน
แต่ยังไมม่ีเกณฑ์
การให้คะแนนท่ี
ตรงกันผูส้อนควร
พัฒนาแบบ
ประเมินด้าน
ความรู้ให้มเีกณฑ์
การให้คะแนนของ
รายการประเมินที่
ก าหนด 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ    

รายวิชา
ประเมินผลความ
รับผิดชอบในการ
เรียนรู้ รวมทั้งวาง
แผนพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเอง

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 
ร้อยละ 100 

ผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรยีนค้นหาประเด็น
การคัดสรรทางด้าน
สุขภาพแล้วน าเสนอ
พร้อมรายงาน รวม 4 
ครั้ง และมีแบบประเมิน
ความรับผิดชอบในการ

แบบประเมิน
ความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้ 
รวมทั้งวาง
แผนพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มี
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มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

การประเมินผล
การเรียนรู้ของ
รายวิชาในด้าน

ต่างๆ 

ผลการประเมินผล
การเรียนรู้ของ

รายวิชาด้านต่างๆ 

ความเหมาะสมของ
รูปแบบวิธีการสอนกับ

วิธีการประเมินผล 
ข้อคิดเห็น 

อย่างต่อเนื่อง 
(4.2) 

เรียนรู้ รวมทั้งวาง
แผนพัฒนาและปรับปรุง
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เพียงรายการ
ประเมินใหผู้ส้อน
แต่ละคนประเมิน
แต่ยังไมม่ีเกณฑ์
การให้คะแนนท่ี
ตรงกันผูส้อนควร
พัฒนาแบบ
ประเมินด้าน
ความรู้ให้มเีกณฑ์
การให้คะแนนของ
รายการประเมินที่
ก าหนด 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ       

รายวิชาประเมิน
ความสามารถใน
การใช้
กระบวนการวิจยั
ในการวิเคราะห์ใน
การวิพากษ์หรือ
วิจารณ์งานวิจัย
และการต่อยอด
หรือพัฒนา
งานวิจัยได้ (5.1) 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 
ร้อยละ 90 

ผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรยีนค้นหาประเด็น
การคัดสรรทางด้าน
สุขภาพแล้วน าเสนอ
พร้อมรายงาน รวม 4 
ครั้ง และมีแบบประเมิน
ความสามารถในการใช้
กระบวนการวิจยัในการ
วิเคราะห์ในการวิพากษ์
หรือวิจารณ์งานวิจัย
และการต่อยอดหรือ
พัฒนางานวิจัยได ้
 

แบบประเมิน
ความสามารถใน
การใช้
กระบวนการวิจยั
ในการวิเคราะห์ใน
การวิพากษ์หรือ 
วิจารณ์งานวิจัย
และการต่อยอด
หรือพัฒนา
งานวิจัยได้ มเีพียง
รายการประเมิน
ให้ผู้สอนแตล่ะคน
ประเมินแต่ยังไม่มี
เกณฑ์การให้
คะแนนท่ีตรงกัน
ผู้สอนควรพัฒนา
แบบประเมินด้าน
ความรู้ให้มเีกณฑ์
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มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

การประเมินผล
การเรียนรู้ของ
รายวิชาในด้าน

ต่างๆ 

ผลการประเมินผล
การเรียนรู้ของ

รายวิชาด้านต่างๆ 

ความเหมาะสมของ
รูปแบบวิธีการสอนกับ

วิธีการประเมินผล 
ข้อคิดเห็น 

การให้คะแนนของ
รายการประเมินที่
ก าหนด  

 

3. สรุปผลการทวนสอบ  
ผู้สอนมีการวางแผนการสอนและด าเนินการสอนตามแผน และเป็นการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดผลการ

เรียนรู้ด้านต่างๆที่ครอบคลุมตาม Curriculum mapping ของหลักสูตรที่ก าหนด แต่ยังขาดเครื่องมือที่มีความ
ละเอียดในการให้คะแนนในผู้สอนแต่ละคนเพ่ือให้เป็นในทางเดียวกัน ในผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ  
 
4. ข้อเสนอแนะ  

ควรพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ครอบคลุมและมีความละเอียดในการช่วย
ให้ผู้สอนแต่ละคนสามารถประเมินได้ในทางเดียวกัน  
 
กรรมการทวนสอบ  

ชื่อ-สกุล ลายเซ็น วันที่รายงาน 
   

   
   

 
*** ขอน าเสนอตัวอย่างการรายงานการทวนสอบเพียง 1 รายวิชา รายงานฉบับนี้ต้องมีครบ 3 รายวิชา   **** 
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สรุปผลการทวนสอบระดับรายวิชา 

 
กรรมการทวนสอบฯได้ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาของหลักสูตร………………………....….. 

3 รายวิชาจากรายวิชาต่างๆท่ีเปิดสอน ในปีการศึกษา 255…. จ านวนทั้งสิ้น 10 รายวิชา หรือ คิดเป็นร้อยละ 30 
ของรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการศึกษาท่ีระบุไว้ในหลักสูตร โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา XXX XXX ………………………. และ รายวิชา XXX XXX ………………………. และ
ภาคการศึกษาที ่2 จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา XXX XXX ………………………. ผลการทวนสอบพบว่า ทุก
รายวิชามี มคอ.3 ที่มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของรายวิชา ในหมวดที่ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชา ใน 
หมวด4 และ แผนการสอนและการประเมินผลใน หมวด5 สอดคล้องกับ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล และ curriculum mapping ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือ มคอ.2 หมวดที ่4 อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 
ตรงตามหลักสูตรก าหนด ดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางท่ี 1 ความสอดคล้องของรายวิชา (มคอ 3 หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หรือ หมวดที ่4 การพัฒนา
ผลการเรียนรู้รายวิชา หรือ หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวด
ที ่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping)  ของรายวิชาที่
ท าการทวนสอบ 

 
จ านวนรายวิชา (%) ของความสอดคล้องของหมวดต่างๆภายใน
รายวิชา(มคอ.3) กับหลกัสูตร (มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กล
ยุทธ์การสอนและการประเมนิผล และ curriculum mapping)  

จ านวนรายวิชา (%) ของความสอดคล้องของหมวด 2 จุดมุ่งหมาย
ของรายวิชา หมวด 4การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชา และ หมวด 
5 แผนการสอนและการประเมินผลในรายวิชา(มคอ.3)  

สอดคล้องครบถ้วน 
สมบูรณ ์ตรงตาม
หลักสูตรก าหนด
บางส่วนหรือน้อย  

สอดคล้องครบถ้วน 
สมบูรณ์ ตรงตาม
หลักสูตรก าหนดเป็น
ส่วนใหญ ่ 

สอดคล้องครบถ้วน 
สมบูรณ ์ตรงตาม
หลักสูตรก าหนด  

สอดคล้องครบถ้วน 
สมบูรณ์ บางสว่น
หรือน้อย  

สอดคล้องครบถ้วน 
สมบูรณ ์ก าหนดเปน็
ส่วนใหญ ่ 

สอดคล้องครบถ้วน 
สมบูรณ ์ท้ังหมด  

  3 (100%)   3 (100%) 

 
ส่วนผลการเรียนรู้ของรายวิชาพบว่า ทุกรายวิชามีผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ที่นักศึกษา หรือผู้เรียน 

สามารถเรียนรู้และมีผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักศึกษาหรือผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่รายวิชาก าหนดได้ ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียนทั้งหมด ส่วนด้านอื่นๆพบว่า นักศึกษา หรือผู้เรียน สามารถเรียนรู้และมีผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักศึกษา
หรือผู้เรียนได้ในระดับร้อยละ 80-99 คิดเป็น ร้อยละ 33.3 และ ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 66.7  
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ของรายวิชาทั้งหมด รวมทั้งมีวิธีการสอนและการประเมินผลที่สร้างให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้หรือ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดได้ในระดับปานกลางถึงมาก ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในด้านต่างๆ และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาด้าน

ต่างๆ สอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด ความเหมาะสมของรูปแบบ
วิธีการสอนกับวิธีการประเมินผลของรายวิชาที่ท าการทวนสอบ 

 
 

การประเมินมาตรฐานผล
การเรียนรู ้

จ านวนรายวิชา (%) ของผลการประเมินผลการ
เรียนรู้ของรายวิชาดา้นต่างๆ 

จ านวนรายวิชา (%) ของความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการ
สอนกับวิธีการประเมินผล 

ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 
<80% 

ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด  
80-99%  

ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 100%  

วิธีการสอนและ
รูปแบบการ
ประเมินผลยังไม่
สร้างให้ผู้เรียน
เกิดผลลัพธ์การ
เรียนรู้หรือ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนด
ได้มาก  

วิธีการสอนและ
รูปแบบการ
ประเมินผลสร้าง
ให้ผู้เรียนเกิดผล
ลัพธ์การเรียนรู้
หรือประเมินผล
การเรียนรู้ที่
ก าหนดได้ปาน
กลาง  

วิธีการสอนและ
รูปแบบการ
ประเมินผลสร้าง
ให้ผู้เรียนเกิดผล
ลัพธ์การเรียนรู้
หรือประเมินผล
การเรียนรู้ที่
ก าหนดได้มาก  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 สามารถจัดการ
ปัญหาหรือ เป็นผู้น า
ทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมวิชาการและ
วิชาชีพ (n = 3)  

 1 (33.3%) 2 (66.7%)   1 (33.3%) 2 (66.7%)  

2. ด้านความรู้  
2.1 มีความรู้ความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
หลักการและทฤษฎี
ส าคัญในสาขาวิชาชีพ
สาธารณสุข (n = 3)  

  3 (100%)   3 (100%) 

2.2 สามารถท าการวิจยั
หรือปฏิบัติงานใน
สาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพได้อย่างลึกซึ้ง 
(n = 2)  

  2 (100%)   2 (100%) 
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การประเมินมาตรฐานผล
การเรียนรู ้

จ านวนรายวิชา (%) ของผลการประเมินผลการ
เรียนรู้ของรายวิชาดา้นต่างๆ 

จ านวนรายวิชา (%) ของความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการ
สอนกับวิธีการประเมินผล 

ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 
<80% 

ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด  
80-99%  

ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 100%  

วิธีการสอนและ
รูปแบบการ
ประเมินผลยังไม่
สร้างให้ผู้เรียน
เกิดผลลัพธ์การ
เรียนรู้หรือ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนด
ได้มาก  

วิธีการสอนและ
รูปแบบการ
ประเมินผลสร้าง
ให้ผู้เรียนเกิดผล
ลัพธ์การเรียนรู้
หรือประเมินผล
การเรียนรู้ที่
ก าหนดได้ปาน
กลาง  

วิธีการสอนและ
รูปแบบการ
ประเมินผลสร้าง
ให้ผู้เรียนเกิดผล
ลัพธ์การเรียนรู้
หรือประเมินผล
การเรียนรู้ที่
ก าหนดได้มาก  

3.ด้านทักษะทางปัญญา  
3.1 สามารถสังเคราะห์
และประเมินผลงานวิจยั
และผลงานทางวิชาการ
ในสาขาวิชา (n = 3)  
 

 1 (33.3%) 2 (66.7%)   1 (33.3%) 2 (66.7%)  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.2 มีความรับผดิชอบ
ในการเรียนรู้ รวมทั้ง
วางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ท างานระดับสูง (n = 3)  

 1 (33.3%) 2 (66.7%)   1 (33.3%) 2 (66.7%)  

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1มีความสามารถใน
การใช้กระบวน การ
วิจัยในการคิดวิเคราะห์
หรือแก้ปัญหาการทาง
วิชาการที่สลับซับซ้อน
ได้ (n = 3)  

 1 (33.3%) 2 (66.7%)   1 (33.3%) 2 (66.7%)  

5.2 สามารถในการใช้
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการ
สื่อสาร การแสวงหา

  1 (100%)   1 (100%) 
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การประเมินมาตรฐานผล
การเรียนรู ้

จ านวนรายวิชา (%) ของผลการประเมินผลการ
เรียนรู้ของรายวิชาดา้นต่างๆ 

จ านวนรายวิชา (%) ของความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการ
สอนกับวิธีการประเมินผล 

ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 
<80% 

ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด  
80-99%  

ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 100%  

วิธีการสอนและ
รูปแบบการ
ประเมินผลยังไม่
สร้างให้ผู้เรียน
เกิดผลลัพธ์การ
เรียนรู้หรือ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนด
ได้มาก  

วิธีการสอนและ
รูปแบบการ
ประเมินผลสร้าง
ให้ผู้เรียนเกิดผล
ลัพธ์การเรียนรู้
หรือประเมินผล
การเรียนรู้ที่
ก าหนดได้ปาน
กลาง  

วิธีการสอนและ
รูปแบบการ
ประเมินผลสร้าง
ให้ผู้เรียนเกิดผล
ลัพธ์การเรียนรู้
หรือประเมินผล
การเรียนรู้ที่
ก าหนดได้มาก  

ความรู้ด้วยตนเอง และ
การสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชา (n = 1)  

 
สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาในหลักสูตร…………………………………………. 

ผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาพบว่ารายวิชาที่ด าเนินการทวนสอบมีการก าหนด
ผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอดคล้อง ครบถ้วนสมบูรณ ์และตรงตามที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งมีการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในแต่ละด้านได้ตามเกณฑ์ท่ีรายวิชาก าหนดในระดับร้อยละ 
100 เป็นส่วนใหญ่ มีเพียงผลการเรียนรู้บางด้านของบางรายวิชาที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และผ่านเกณฑ์ท่ีรายวิชา
ก าหนด  ได้ร้อยละ 80-99 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด  นอกจากนี้ยังมีวิธีการเรียนการสอนที่เอ้ือให้ผู้เรียน
เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรคาดหวังได้มากเป็นส่วนใหญ่ และมีวิธีการประเมินผลที่สามารถประเมินผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังได้ มีเพียงบางรายวิชาที่สามารถเลือกวิธีการสอนและการประเมินผลที่จะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้มากข้ึน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านพบว่า
ยังขาดรายละเอียดของเกณฑ์การให้คะแนนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนสามารถ
ให้คะแนนได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือมีรายละเอียดของเกณฑ์การให้คะแนนเกณฑ์เดียวกัน 
 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ที่มีรายละเอียดของเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนที่ต้องประเมินงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน  

2. ควรพัฒนารูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียน ที่มีประสิทธิผลที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด หรือที่รายวิชาคาดหวัง  
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ภาคผนวก 
ค าส่ังแต่งตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 
ปฏิทินการด าเนินการทวนสอบ 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการทวนสอบ 

------------------------------- 
 
 
 

 

กิจกรรม 
ให้อภิปรายในกลุ่มย่อยเพ่ือสรุปในประเด็นต่อไปนี้ 

1. หลักการและข้ันตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชามีอะไรบ้าง 
2. โครงสร้างของรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชามี

องค์ประกอบอะไรบ้าง 
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สรุปผลการอภิปรายกลุ่มย่อย 
 1. หลักการและข้ันตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชามีอะไรบ้าง
............................................................................................................................. .....................................................
................................................................................................................................ ..................................................
................................................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
........................................................... .......................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
.................................................................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................................ ......................................
............................................................................................. .....................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
....................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
....................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ..........................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
................................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 



การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้  วทิยากร: ผศ.ดร.ไพศาล สวุรรณนอ้ย 

 

หน่วยที ่2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูร้ะดับรายวชิา                                                  Page | 32  
 

2. โครงสร้างของรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชามีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
.......................................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
...................................................................................................................................................................... ............
................................................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
........................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
..................................................................................................................................... .............................................
...................................................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
...................................................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. .....................................................
................................................................................................................................................ .................................. 
................................................................................................ ..................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
.......................................................................... ........................................................................................................  
 


