


 
 

 

ค ำน ำ 

  ในการด าเนินโครงการนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย เป็นวิทยากรในการบรรยาย
หลักสูตรการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้
รายวิชา และมีที่ปรึกษาเครือข่าย ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร รองศาสตราจารย์นายแพทย์ จิตเจริญ  
ไชยาค า เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เข้าใจและเห็นความส าคัญของการทวนสอบและมีทักษะประสบการณ์ในการทวนสอบ  เพ่ือให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรมีประสิทธิภาพเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการประกัน
คุณภาพของหลักสูตรด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการด าเนินกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่าย
และนอกมหาวิทยาลัยเครือข่าย   
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณวิทยากร  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากสถาบันการศึกษา  
ทุกท่านที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัด
สัมมนาจนประสบความส าเร็จ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน
โดยสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 
 

                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                 กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐             
 

 

 

 

 

  

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดโครงการการจัดการความรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง       
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี     
การจัดการความรู้ หัวข้อบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ กลุ่ม  ได้แก่ 

- กลุ่มท่ี ๑  หมวดศึกษาทั่วไป 
- กลุ่มท่ี ๒  หมวดวิชาเฉพาะ 
- กลุ่มท่ี ๓  ระดับบัณฑิตศึกษา 



 
 

 

สำรบัญ 

 
 
  ค ำน ำ         ก 

    บทที่ ๑ บทน า        ๑ 
     บทที่ ๒ ผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้     ๔ 

บทที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา     ๘ 
ภาคผนวก ก                   ๙ 
 เอกสารประกอบการบรรยาย      
 ประมวลภาพกิจกรรม       

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานโครงการจัดการความรู้  เร่ือง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Mini_UKM ครั้งที่ ๑๕ ) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

๑ 

 

ส่วนที ่๑ 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำของโครงกำร 
    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพ่ือเป็นการประกัน
คุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาและสาขาวิชา อีกทั้ง เพ่ือให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการ
ผลิตบัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเครือข่ายกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย (Mini_UKM) 
ประกอบด้วย มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม มหำวิทยำลัย
นครพนม มหำวิทยำลัยพำยัพ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จึงได้ก ำหนดให้
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีจัดโครงกำรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ ซึ่งการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของความ
รับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จ  
วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าใจและเห็นความส าคัญของการทวนสอบและมี
ทักษะประสบการณ์ในการทวนสอบ 

๒.  เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน 
๓.  เพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตรด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย 
 ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน  
 ๑.  วิทยากร 

๒.  อาจารย์ผู้สอน , อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๓.  นักวิชาการศึกษา /ผู้ประสานงานโครงการ  
 ๔.  บุคคลอื่นๆ ที่สนใจ 
ระยะเวลา 
 ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
สถานที่ในการด าเนินการ 
 ห้องประชุมศูนย์เครื่องมือกลาง และปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 



รายงานโครงการจัดการความรู้  เร่ือง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Mini_UKM ครั้งที่ ๑๕ ) 
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๒ 

 

วิทยากร   
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล  สุวรรณน้อย 
๒. ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร 

 ๓. รองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ  ไชยาค า 
ค่าลงทะเบียน เก็บค่าลงทะเบียน คนละ ๑,๕๐๐  บาท โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายในรายการต่อไปนี้ 
   ๑. เอกสารประกอบการสัมมนา 
 ๒. อาหารและอาหารว่างระหว่างการอบรม  ได้แก่ อาหารกลางวัน จ านวน ๒ มื้อ และอาหารว่าง ๓ มื้อ  
แผนการด าเนนิโครงการ 

ล าดับ โครงการ ระยะเวลา 
๑  วางแผนด าเนินการ ประสานวิทยากร และสถานที่ฝึกอบรม ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๒  เสนอโครงการ มกราคม ๒๕๖๐ 
๓  แจ้งเวียนโครงการ /ก าหนดการ/และรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม มกราคม ๒๕๖๐ 
๔  จัดเตรียมความพร้อมในการสัมมนา ได้แก่ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 สถานที่ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
มกราคม – กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ 

๕  ด าเนินโครงการ  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
๖  ขออนุมัติเบิกจ่ายและส่งใบส าคัญ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๗  รายงานผลการประเมินโครงการ และรวบรวมองค์ความรู้จากการ 

 ประชุมสัมมนาเพ่ือจัดท าเอกสารเผยแพร่ 
เมษายน ๒๕๖๐ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
๑.  เชิงคุณภาพ 

-  ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 
 
ร้อยละ ๘๐ 

๒.  เชิงปริมาณ 
-  ผู้เช้าร่วมการอบรมมีจ านวนตามเป้าหมายที่วางไว้  

 
ร้อยละ ๙๕  

๓.  เชิงค่าใช้จ่าย 
-  การบริหารงบประมาณ  

ภายในงบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรร 

๔.  ผลการประเมินการด าเนินงาน 
-  บันทึกผลการเรียนรู้ การประเมิน ให้เขียน 
-  สิ่งที่อยากได้ 
 -  สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
 -  สิ่งที่น าไปใช้ 
 -  สิ่งที่ต้องการเพ่ิม 
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๓ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวช้อง อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ สามารถจัดการ
ทวนสอบได ้
 ๒.  การบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการพัฒนาการเรียนการสอนได้  
 ๓.  มีการก ากับติดตาม ประเมินผลหลักสูตรตามประกันคุณภาพได้ 
ก าหนดการ 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น.  ลงทะเบียน   ศูนย์เครื่องมือกลาง 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิด การจัดการความรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง การทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ   
กล่าวเปิด โดย นางสริินทร์ทิพย์ บญุมี  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวเิทศสมัพันธ์  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 

๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น. บรรยาย “แนวทางการทวนสอบระดับรายวิชา”  
โดย  ผศ.ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย  

ศูนย์เครื่องมือกลาง 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. บรรยายฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- กลุ่มที่ ๑  หมวดศึกษาท่ัวไป 
- กลุ่มที่ ๒  หมวดวิชาเฉพาะ 
- กลุ่มที่ ๓  ระดับบณัฑิตศึกษา 

ศูนย์เครื่องมือกลาง 

๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. บรรยายแนวทางการทวนสอบระดับหลักสูตร 
- กลุ่มที่ ๑  หมวดศึกษาท่ัวไป 
- กลุ่มที่ ๒  หมวดวิชาเฉพาะ 
- กลุ่มที่ ๓  ระดับบณัฑิตศึกษา 

ศูนย์เครื่องมือกลาง 

๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ฝึกปฏิบัต ิ  

๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. สรุปผลการเรยีนรู้และแลกเปลีย่นเรียนรู้ ศูนย์เครื่องมือกลาง 

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน   ศูนย์เครื่องมือกลาง 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. สรุป กลุม่ ๑  หมวดศึกษาทั่วไป  

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. สรุป กลุม่ ๒  หมวดวิชาเฉพาะ  

๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. สรุป กลุม่ ๓  ระดับบณัฑิตศึกษา  

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สรุป กลุม่ ๓ ด้าน   

๑๒.๐๐ น. ปิดการสัมมนา / รับประทานอาหารกลางวัน  
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๔ 

 

บทที ่๒ 
ผลจำกกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

กลุ่ม A ระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ประเด็นปัญหาที่พบ 

๑. ขาดระบบและกลไกที่ชัดเจน 
๒. อาจารย์ผู้สอนไม่ส่ง มคอ. ๓ หรือ มคอ. ๕ ครบทุกรายวิชา 
๓. อาจารย์ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๔. อาจารย์ยังไม่เห็นความส าคัญและประโยชน์จากการทวนสอบ 
๕. คณะยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ 
๖. ขาดความเข้าใจในการเลือกวิชาและกลุ่มนักศึกษาท่ีจะใช้ในการทวนสอบ  
๗. อาจารย์ผู้สอนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการทวนสอบ 
๘. ความไม่ชัดเจนในการให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพแต่ละชุด 
๙. บางมหาวิทยาลัยยังขาดเจ้าภาพที่จะรับผิดชอบในการจัดทวนสอบกลุ่มวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป 

แนวทางการทวนสอบและปัจจัยความส าเร็จจากประสบการณ์ที่ผ่านมา 
๑. การจัดงาน G.E Day 
๒. การน าเสนอ project งานหลากหลายรูปแบบเช่นน าเสนอบนเวที การน าเสนอในรูปแบบ poster 

หรือการจัดนิทรรศการเคลื่อนไหว 
๓. การคัดเลือกผลงานที่ดีของนักศึกษาน ามาตีพิมพ์ในรูปแบบหนังสือ 
๔. การประชุมพิจารณาผลการเรียนก่อนประกาศผลการเรียน 
๕. มีการสร้าง program ส าเร็จรูปเพ่ือการอ านวยความสะดวกในการส่ง มคอ. ๓ และ มคอ. ๕ Online 

ปัจจัยความส าเร็จ 
๑. ให้ผลตอบแทนเป็นแรงเสริมในการท างาน 
๒. ผู้บริหารให้การสนับสนุน ให้ก าลังใจ มีนโยบายที่ให้ความส าคัญกับการทวนสอบอย่างชัดเจน 
๓. มีรูปแบบในการประเมินผลอย่างชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
๔. มีการก าหนด curriculum mapping แต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ outcome ที่แท้จริง 
๕. อาจารย์ต้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการทวนสอบ 

แนวทางการพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน 
๑. ควรมีการประชุมกับอาจารย์ในคณะหรือในสาขาบ่อยๆเกี่ยวกับการจัดการทวนสอบ การหา

ข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 
๒. ควรมีระบบและกลไกที่ชัดเจน 
๓. ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม มีนโยบายที่ชัดเจน 
๔. ควรมีการน าข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินไปปรับใช้อย่างแท้จริง 
๕. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่อาจารย์อย่างชัดเจน 
๖. ปรับทัศนคติของอาจารย์ให้มองการทวนสอบในแง่ดีไม่ใช่เป็นการจับผิด 
๗. ควรมีการลงมือท าอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นเพียงการจัดท าเอกสารเพ่ือที่จะแสดงให้เห็นว่ามีระบบ 
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๕ 

 

กลุ่มหมวดวิชาเฉพาะ 
ประเด็นปัญหาที่พบ 

๑. ไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ 
๒. อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดประสบการณ์ในการด าเนินงาน 
๓. ขาดการก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินการ และการติดตามเอกสารที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 
๔. ยังไม่มีหลักเกณฑ์และหลักปฏิบัติที่ชัดเจน 
๕. ขาดแบบฟอร์มที่ใช้ในการทวนสอบที่เป็นเกณฑ์มาตรฐาน 
๖. โครงสร้างหรือองค์ประกอบทางด้านบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการทวนสอบที่ไม่ชัดเจน 

แนวทางการทวนสอบและปัจจัยความส าเร็จจากประสบการณ์ที่ผ่านมา 
๑. มีการวางแผนจัดท าปฏิทินการด าเนินงานที่ชัดเจนและแจ้งผู้สอนล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา 
๒. มีการก าหนดระบบกลไกการด าเนินงานที่ชัดเจนในระดับคณะ 
๓. มีแบบฟอร์มการประเมินที่คลอบคลุมทุกด้าน 
๔. มีการก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการด าเนินงานที่มีความชัดเจน 
๕. มีการจัดอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการทวนสอบ 
๖. มีนโยบายการทวนสอบที่ชัดเจนจากผู้บริหาร 

แนวทางการพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน 
๑. จัดท าแผนปฏิทินการด าเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี ให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับสถาบัน ระดับคณะ ระดับ

หลักสูตร และระดับภาควิชา 
๒. ก าหนดบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติ เช่น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเจ้าหน้าที่บริหาร

หลักสูตร 
๓. จัดท าคู่มือในการทวนสอบที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
๔. ให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการในการทวนสอบเพื่อท าความเข้าใจในกระบวนการทวนสอบ 
๕. จัดอบรมให้ความรู้การทวนสอบแก่บุคลากรด าเนินงาน 
๖. สร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี 

กลุ่ม B ระดับปริญญาตรี หมวดวิชาเฉพาะ (สรุปจาก ๕ กลุ่ม) 
ประเด็นปัญหาที่พบในการทวนสอบ 

๑. ผู้สอน ขาดความเข้าใจ ยังไม่รู้วิธีการปฏิบัติ  ขาดประสบการณ์ ไม่รู้รูปแบบการทวนสอบ ไม่มั่นใจใน 
รูปแบบที่ปฏิบัติอยู่ ไม่เห็นความส าคัญ ขาดความกระตือรือร้น ด าเนินงานตามคนก่อนๆ ที่ท ามา  

๒. ขาดการวางแผน ปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงาน/แนวทางการทวนสอบ หลักเกณฑ์ไม่ชัดเจน เช่น แจ้ง
ให้ทวนสอบกระชั้นชิด 

๓. ขาดการเชื่อมโยง/ สอนให้คณะอ่ืนและมาตรฐานผลการเรียนรู้ (mapping) ไม่ตรงกัน/ mapping ไม่
ตรงกับค าอธิบายรายวิชา เช่น ทฤษฎีแต่ประเมินเป็นปฏิบัติ  จุดมากไป/น้อยไป ไม่สอดคล้องกับ
วิธีการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 

๔. ขาดหลักฐานสนับสนุนในบางประเด็น/ไม่รู้ว่าต้องใช้เอกสารหลักฐานใด 
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๖ 

 

๕. มาตรฐานการทวนสอบของกรรมการแต่ละชุดไม่เหมือนกัน/ เปลี่ยนบ่อย/ กรรมการทวนสอบขาด
ความเข้าใจ /มีคณะกรรมการทวนสอบเฉพาะในสาขา 

๖. ปัญหาด้านการวัดประเมินผล /การก าหนดเกรดแบบอิงสถิติ/human error/ การประเมินด้าน
คุณธรรม 

๗. ขาดการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  
แนวทางการทวนสอบจากประสบการณ์ 

๑. บางหลักสูตรใช้ค าว่า วิพากษ์รายวิชา  
๒. หลักสูตรพยาบาลมีแนวทางการทวนสอบระดับรายวิชา /มีการก าหนดรายวิชาที่จะทวนสอบไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๒๕ /ตั้งกรรมการทวนสอบ /ก าหนดให้อาจารย์ส่ง มคอ. ๓-๔ และ มคอ. ๕-๖ /มีการสุ่ม
ตรวจสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ /สุ่มตรวจประเมินการเรียนรู้จากใบประเมินแบบทดสอบ รายงาน
และกรรมการทวนสอบส่งผลให้ฝ่ายวิชาการเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๓. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรเมื่อสิ้นภาค ด าเนินการในรูปแบบการประเมินผู้เรียนก่อน
ส าเร็จการศึกษา และมีอาจารย์ประจ าเข้าร่วมรับฟังปัญหา 

๔. ต้องวิเคราะห์ความสอดคล้องความรับผิดชอบหลัก/รอง จุดด าจุดขาว 
๕. ท าปฏิทินกระบวนการเตือนผู้สอน 
๖. น ามาตรฐานการเรียนรู้เป็นหลัก/ เขียนให้ครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน/ หาวิธีคิด เครื่องมือ ตัวชี้วัด 
๗. ปรับปรุง มคอ. ๕ น าคะแนนประเมินจากนักศึกษามาปรับใน มคอ. ๓ 
๘. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบให้อาจารย์ผู้สอน /ผู้ทวนสอบต้องเข้าใจ

หลักสูตรเพ่ือตรวจสอบได้ตรงและให้ข้อเสนอแนะในรายวิชา หลักสูตรได้ /ท าแบบ check list ของ
วิชาว่าจะประเมินด้านใดบ้าง  

๙. ท าแบบประเมินให้นักศึกษาประเมินให้ครบ ๕ ด้าน และอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
เนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน 

๑๐. ตั้งคณะกรรมการประเมินข้อสอบ/เกรด/นักศึกษา 
๑๑. รายวิชาที่จะทวนสอบให้ส่ง มคอ. ๓-๔ และ มคอ. ๕-๖ มาคู่กัน แล้วก าหนดร้อยละ ๒๕ 
๑๒. มีการทวนสอบทั้งแบบร้อยละ ๒๕/๑๐๐  
๑๓. มีการประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการทวนสอบ 
๑๔. อาจารย์ประเมินตนเองและให้ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุงในครั้งต่อไป 
๑๕. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ขับเคลื่อนการทวนสอบ แต่ยังขาดกระบวนการที่ชัดเจน 
๑๖. มีการวางแนวทางการทวนสอบ วิพากษ์ วิเคราะห์ข้อสอบ 
๑๗. ทุกรายวิชามีการสัมภาษณ์นักศึกษา/ให้นักศึกษาให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์/มีการประเมิน

ออนไลน์ /การตรวจสอบ มคอ. ๓-๕ มคอ. ๒ เชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นกรรมการ /เปิดให้อาจารย์
ท่านมาร่วมรับฟังได้/ มีการทวนสอบซ้ ารายวิชาที่มีปัญหา /กรรมการทวนสอบไปประเมินในชั้นเรียน
ด้วย 

๑๘. มีการจัดค่าย/โครงการให้ผู้แทนนักศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือทวนผลสัมฤทธิ์ 
๑๙. ประเมินบัณฑิตจากหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงาน/จ าลองสถานการณ์จริง 
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๗ 

 

 
แนวทางการพัฒนาการทวนสอบ/ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

๑. อาจารย์ผู้สอน / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ผู้บริหาร ต้องเข้าใจ หลักการ วิธีการ เป้าหมาย    
วัตถุประสงค์และเห็นความส าคัญของการทวนสอบ 

๒. มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบาย ระบบและกลไก หรือแนวทางการปฏิบัติเป็นมาตรฐานกลางใน
กระบวนการทวนสอบ/ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

๓. จัดท าคู่มือจากส่วนกลางเป็นแนวทาง/ทิศทางให้ชัดเจน ต้องชี้แจงก่อนการทวนสอบ  
๔. น าผลการทวนสอบไปพัฒนาปรับปรุงอย่างจริงจัง/และสะท้อน มคอ. ๒ 
๕. เพ่ิมภาระงาน (แต่ไม่ควรอยู่ในหมวดอ่ืนๆ) /หาแนวปฏิบัติเพ่ือให้การทวนสอบเป็นส่วนหนึ่งของการ

จัดการเรียนการสอน 
๖. ไม่ควรเปลี่ยนกรรมการ/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบ่อย 

 
กลุ่มบัณฑิตศึกษา D ๑-๒ 
 
ประเด็นที่ ๑ ปัญหา 
- ทัศนคติ และความรู้ความเข้าใจของคณาจารย์ในการทวนสอบ 
- ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดท า มคอ. ต่าง ๆ 
- การบริหารจัดการเรื่องการทวนสอบ 
- รูปแบบของ มคอ. ๓ และ มคอ. ๕ 
 
ประเด็นที่ ๒ แนวทางการทวนสอบ 
- การทวนสอบโดยการสัมภาษณ์จากคณาจารย์และนิสิตโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และพิจารณาจาก มคอ. ๒  มคอ. ๓ 

และ มคอ. ๕ 
 
ประเด็นที่ ๓ ปัจจัยความส าเร็จ 
- ทัศนคติและความเข้าใจของคณาจารย์ในการทวนสอบ 
- ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทวนสอบที่ชัดเจนไม่ก่อให้เกิดความสับสน 
- การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแง่ของการด าเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ 
 
ประเด็นที่ ๔ แนวทางการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
- ควรมีการท าการทวนสอบรายวิชาวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในแง่เป็นการติดตามความก้าวหน้าในการท า

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
 
 

 



รายงานโครงการจัดการความรู้  เร่ือง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Mini_UKM ครั้งที่ ๑๕ ) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

๘ 

 

บทที ่๓ 
ขอ้เสนอแนะเพือ่พฒันำปรับปรงุ 

 

๑.      กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา   
          มีการด าเนินงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการ
จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ ดังนี้ 

(๑) ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในระดับรายวิชา 
และระดับหลักสูตร เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้
ในรายวิชาหรือหลักสูตร 

(๒) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในระดับรายวิชาต้องทวนสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในแต่ละปี
การศึกษา และมีจ านวนรายวิชาที่ทวนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษาและให้รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ต่อคณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลัย 

(๓) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับหลักสูตร ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้
ทุกปีการศึกษาให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามท่ีหลักสูตรก าหนดเพือ่ประเมินความส าเร็จของ
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

๒   การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับรายวิชา 
(๑) ก าหนดให้มีคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาประจ าปี  (ประกอบด้วย ..) เพ่ือก าหนดแผน ปฏิทิน 

วิธีการ ขั้นตอน (ทั้งนี้ ผู้สอนไม่เป็นกรรมการทวนสอบรายวิชาของตนเอง เพียงให้ข้อมูล/รับฟังผล
การทวนสอบ) 

(๒) จัดท าแผนปฏิทิน ขั้นตอนวิธีการทวนสอบให้ครบตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด  เช่น ตรวจสอบ
คะแนน/ผลงานว่าเป็นจริงตาม ความสามารถของนักศึกษา  การสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติของนักศึกษา  วิธีการสอน  วิธีการวัดประเมินข้อสอบ/ผลงาน  แผนการสอนรายสัปดาห์ การ
ก าหนดลักษณะความผิดปกติของการประเมิน ก าหนดรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ และการ
อุทธรณ์ เป็นต้น 

(๓) ด าเนินการทวนสอบ และรายงานใน มคอ. ๕-๖  
(๔) รายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลัย 
(๕) น าผลไปพัฒนาปรับปรุงรายวิชาต่อไป 

 ๓     การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับหลักสูตร 
(๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ  (ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต..) เพ่ือก าหนดแผน ปฏิทิน วิธีการ ขั้นตอน  
(๒) จัดท าแผน ปฏิทิน ขั้นตอน วิธีการทวนสอบให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่หลักสูตรก าหนด 

เช่น แบบส ารวจ แบบประเมิน การสัมภาษณ์ การได้งานท า ความพึงพอใจต่อบัณฑิต ความพร้อม
ท างาน  สมรรถนะของบัณฑิต  ๕-๖ ด้าน การสอบใบประกอบวิชาชีพ Exit exam /License  

(๓) ด าเนินการทวนสอบตามแผน และรายงานผลการทวนสอบใน มคอ.๗ (ทุกปีการศึกษา) 
(๔) รายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ต่อคณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลัย 
(๕) น าผลไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 



รายงานโครงการจัดการความรู้  เร่ือง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Mini_UKM ครั้งที่ ๑๕ ) 
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๙ 
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ภาคผนวก ค 
ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารเพิ่มเติม  

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ubu.ac.th/web/kmubu 

 
 

 

 

 






