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 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาและ
สาขา/สาขาวิชา และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หลักส าคัญ  คือ มุ่งเน้นขั้นตอนการด าเนินการ กระบวนการพัฒนาปรับปรุง        
และการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ข้อก าหนดเฉพาะ ที่เป็นผลมุ่งหวังให้ผู้เรียน
พัฒนาขึ้น จากการเรียนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร    
ซึ่งรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2 ) ในหมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  ข้อ 7. ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน ก าหนด    
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 6 ระบุไว้ ว่า มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละปีการศึกษา เป็นเกณฑ์ข้อหนึ่งที่ส าคัญกับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดจึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบที่มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผล และสะดวกต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 2561 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงจัดท ารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            
ของนักศึกษา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทสรุปรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 และหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้เปิดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การบริหารงานวิชาวิชาการ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดให้มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป อันได้แก่ 1) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 จ านวน 7 รายวิชา 2) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
จ านวน 17 รายวิชา โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดรายละเอียดการทวนสอบ เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงาน โดย
พิจารณาจาก วัตถุประสงค์รายวิชากับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ความสอดคล้องของเนื้อหาการสอนกับ การ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  พิจารณาเลือกรายวิชาที่มีค่าคะแนนจากผลการสอบที่สูงหรือต่ า หรือ
รายวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาตกจ านวนมาก  ใช้วิธีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน มคอ. 3 มคอ. 5 คะแนน 
ข้อสอบ ชิ้นงานของนักศึกษา และการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชา  ดังนี้ 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 1) ด้านวัตถุประสงค์รายวิชากับมาตรฐานผลการเรียนรู้ มี 5 รายวิชา ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีมาก และรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก จ านวน  2 รายวิชา 
  2) ด้านแผนการสอน พบว่ามี 4 รายวิชา ทีม่ีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และรายวิชาที่
มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก จ านวน  3 รายวิชา 
 3) ด้านการวัดประเมินผล จากการตรวจเอกสารหลักฐาน วิธีสอน วิธีการวัดประเมินผลกับ
แผนการสอน มี 3 รายวิชา มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก 
จ านวน 7 รายวิชา  
 4) ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ พบว่า มี 3 รายวิชาทีค่่าคะแนนเฉลี่ยในระดับดีมาก และ 4 
รายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก 
 5) ด้านการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ พบว่า 3 รายวิชา ที่มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก จ านวน  4 รายวิชา 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว พบว่า รายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับดีมาก มีจ านวน 3 
รายวิชา และ 4 รายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก  ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เสนอแนะการปรับปรุงรายวิชา
และให้อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรายวิชาน าไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 1) ด้านวัตถุประสงค์รายวิชากับมาตรฐานผลการเรียนรู้ มี 10 รายวิชา ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับดีมาก และรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก จ านวน  7 รายวิชา 
  2) ด้านแผนการสอน พบว่ามี 9 รายวิชา ทีม่ีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และรายวิชาที่
มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก จ านวน  8 รายวิชา 
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 3) ด้านการวัดประเมินผล จากการตรวจเอกสารหลักฐาน วิธีสอน วิธีการวัดประเมินผลกับ
แผนการสอน มี 9 รายวิชา มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก
จ านวน 8 รายวิชา  
 4) ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ พบว่า มี 9 รายวิชาทีค่่าคะแนนเฉลี่ยในระดับดีมาก และ 8
รายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก 
 5) ด้านการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ พบว่า 9 รายวิชา ที่มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก จ านวน  8 รายวิชา 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว พบว่า รายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับดีมาก มีจ านวน 9 
รายวิชา และ 8 รายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก  ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เสนอแนะการปรับปรุงรายวิชา
และให้อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรายวิชาน าไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
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 หลักการการทวนสอบ หมายถึง การด าเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี 
อาทิ การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน และการสัมภาษณ์ เพ่ือยืนยันพิสูจน์ว่า สิ่งที่ก าหนดขึ้น 
นั้นได้มีการด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการที่ให้ความมั่นใจได้ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันทั้ง สถาบันฯ และมีการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและของหลักสูตรนั้น  กลยุทธ์ที่ใช้
โดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ การตรวจสอบ
การให้คะแนนจากกระดาษค าตอบของนักศึกษาและงานที่รับมอบหมาย การให้ผู้เรียนประเมินตนเองเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ การ
ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา การประเมินสาขาวิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก 
และการรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้บางส่วนอาจ
ด าเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีมีความร่วมมือทางการศึกษา แต่จะมีกระบวนการอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับ
รายละเอียดของการจัดการและความมีประสิทธิภาพของการด าเนินการร่วมกัน อย่างไรก็ตาม 
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนจะต้องรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพ่ือให้มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐานไว้ได้ 
อย่างสม่ าเสมอ 
 
วัตถุประสงค์การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งในความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอนที่ต้องร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มี 
ความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล ดังนี้ 
 1. ทราบระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่แต่ละรายวิชาได้รับจากการ
กระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ที่เก่ียวข้องในการปรับปรุงข้อพกพร่อง หรือส่งเสริมจุดเด่นของผู้เรียนเพ่ือ
พัฒนาตนเองต่อไป 
 2. ทราบประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาปรับปรุงการสอนให้ 
ดีกว่าเดิม 
 3. ทราบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นข้อมูล
ส าคัญในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
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คณะกรรมการ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

1.   รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
 2.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐ์ ดิษเจริญ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์  

3.   รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเกษตรศาสตร์  
4.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สภุารัตน์ จันทร์เหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเภสัชศาสตร ์ 

 5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ค าพุกกะ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
       คณะบริหารศาสตร์ 

6.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ พญ.ศุทธินี ธิราช   รองคณบดีฝ่ายปริการการศึกษาวิทยาลัยแพทย์ฯ  
7.   ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์             รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะรัฐศาสตร์   
8.   อาจารย์เกษร สายธนู    รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ 
9.   ดร.พัชริดา ปรีเปรม    อาจารย์คณะศิลปประยุกต์ 
      และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิน่วดี  ศรีสุพรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ 
11.  นางภูษณิศา  นวลสกุล     หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
12.  นายวิชช์ธวัช  ค าสุข    นักวิชาการศึกษา 
13.  นางอรอุมา   หล่าบรรเทา   นักวิชาการศึกษา 
14.  นางสาวสุภาวดี จันทนุช   นักวิชาการศึกษา 
15. นางสาวธรสิรี ศรีจันทร์   นักวิชาการศึกษา 

 16. นางนาถรัดดา ยอดเอ้ือ   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
17. นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ   นักวิชาการศึกษา 
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แนวปฏิบัติ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2561 

1.1 เชิญคณะกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการจากทุกคณะ  

1.2 ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา คัดเลือกรายวิชา ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2561  

1.3 ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา แจ้งรายวิชา ที่ต้องทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2561 ต่อ คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไป และกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดเตรียม ข้อมูลในการทวนสอบ 
1.5 ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการทวนสอบ เพ่ือประชุมชี้แจงแนว

ปฏิบัติในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 
2561  

1.6 คณะกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของรายวิชา ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จ านวน 7 รายวิชา และ 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จ านวน 17 รายวิชา โดยวธิีการตรวจสอบ ข้อมูล
หลักฐานจาก มคอ.3 มคอ.5 สัดส่วนการให้คะแนน ข้อสอบ รายงาน การจัดการเรียนการสอน หรือข้อมูลอ่ืน ๆ 
และการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชา 

1.7 คณะกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสรุปผลการทวนสอบ น าเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

1.8 ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือด าเนินการเสนอคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ  

1.9 จัดประชุมสัมมนารายวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมเติม 
1.10 อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา ปรับปรุงรายวิชาใน มคอ.3 เพ่ือใช้ในภาคเรียนต่อไป 
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ภาพรวมจากการทวนสอบ 
 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ในปีการศึกษา 2561 เปิดการเรียน
การสอน จ านวน 21 วิชา ทวนสอบ 7 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 30 ได้แก่ 
 1. 1101 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 2. 1101 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์   สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 3. 1421 302 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
 4. 1441 100  มนุษย์กับสังคม   สังกัดคณะศิลปศาสตร์  
 5. 2300 111 สันติวิธีในสังคม   สังกัดคณะรัฐศาสตร์ 
 6. 1445 100 พลวัตสังคมไทย   สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
 7. 1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ สังกัดวิทยาลัยแพทย์ฯ 
 
 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ในปีการศึกษา 2561 เปิดการเรียน
การสอน จ านวน 54 วิชา ทวนสอบ 17 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 31.48 ได้แก่ 
 1. 1101 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 2. 1100 115 คณิตศาสตร์เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 3. 1101 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์   สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 4. 1421 302 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
 5. 1441 100  มนุษย์กับสังคม   สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
 6. 2300 111 สันติวิธีในสังคม   สังกัดคณะรัฐศาสตร์ 
 7. 1445 100 พลวัตสังคมไทย   สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
 8. 1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
 9. 1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
 10. 1431 101  มนุษย์กับสุนทรียภาพ  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
 11. 1449 100  มนุษย์กับการท่องเที่ยว  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
 12. 1435 100 ดนตรีกับชีวิต   สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
 13. 1439 104  การดูแลสมรรถภาพทางกาย สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
 14. 1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ   สังกัดวิทยาลัยแพทย์ฯ 
 15. 1503 100  ยาในชีวิตประจ าวัน  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
 16. 1704 120  การจัดการธุรกิจเพ่ือสังคมในบริบทนานาชาติ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
 17. 1700 100  การจัดการธุรกิจสมัยใหม่  สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
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ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
1. รายวิชา 1101 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา 1101 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พรไตร เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

รายวิชานี้พัฒนานักศึกษาให้เข้าใจพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความเป็นจริงของสิ่ง
ต่าง ๆ ในธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา 1101 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ต่อคณะกรรมการการ     
ทวนสอบฯ คือ ดร.พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ ผู้แทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชาวิทยาศาสตร์    
ในชีวิตประจ าวัน มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.54 
กล่าวคือ ได้ระบุข้อมูลทั่วไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน 
และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 รวมทั้งมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ในท านองเดียวกันด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความ
ครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการ
เรียนการสอนมีความครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่ระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการ
สอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน พบว่า รายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.23 ข้อมูล
ของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี เช่นเดียวกับวิธีการวัดประเมินผลนั้น มีความสอดคล้องกับ
วิธีการสอนจากแผนการสอน ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ. 3 นั้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี  
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.29  
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.24 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี 
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 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 
 
 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
1. จ านวนชั่วโมงการสอน ไม่สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตรายวิชาใน มคอ.3 = 42 ชั่วโมง ควรเป็น 45 ชั่วโมง 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ หมวด 5 กับ หมวด 4 ไม่สอดคล้องกัน 
3. ควรบันทึก มคอ.5 ให้ครบถ้วนทุกหมวด เช่น ข้อเสนอแนะของนักศึกษาและการวิพากษ์ต่อข้อเสนอแนะของ
นักศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
4. หมวด 5 สาระการเรียนรู้ 
5. มคอ.5 หมวด 5 เติมข้อคิดเห็นของผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ของนักศึกษา 
6. ควรประกาศคะแนนเก็บ คะแนนสอบ ให้นักศึกษาทราบภายใน 1 เดือนหลังสอบ  
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2. รายวิชา 1101 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร ์
 ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา 1101 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมี ดร.พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน คือ ดร.ศศิธร หล่อเรืองศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ 
ไชยคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล และ ดร.สังวาลย์ แก่นโส 

รายวิชานี้ท าให้นักศึกษาทราบถึงชนิดและกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 
ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในอาหาร  อาหารหมัก  เครื่องดื่มในชีวิตประวัน รวมไปถึงการศึกษาถึงกรณีตัวอย่าง
ของจุลินทรีย์ที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวันเพ่ือการควบคุมป้องกันจุลินทรีย์ก่อโรค  ตลอดจนสามารถน าจุลินทรีย์
มาบ าบัดของเสียให้เป็นประโยชน์ได้ 

อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา 1101 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์ ต่อคณะกรรมการการทวนสอบฯ คือ ดร.
พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชาชีวิตกับจุลินทรีย์ 
มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 กล่าวคือ ได้ระบุข้อมูล
ทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบาย
รายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 รวมทั้งมาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดไว้ในแผน 
การสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความครบถ้วน ครอบคลุม
ตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีความ
ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตรงและ
สอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอน
ได้ถูกต้องครบถ้วน พบว่า รายวิชาชีวิตกับจุลินทรีย์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.39 ข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์อยู่ในระดับดี เช่นเดียวกับวิธีการวัดประเมินผลนั้นมีความสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน 
ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ. 3 นั้นอยู่ในระดับถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38  
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.41 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ชีวิตกับจุลินทรีย์ ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.36 
 
 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
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1. ควรบันทึกข้อมูลวิธีการสอนและการประเมินการสอนใน มคอ.3 ให้ครบถว้น 
2. ตรวจสอบกลยุทธ์และวิธีการสอนให้ครบทุกข้อที่มีจุดด า 
3.  เพ่ิมเติมตารางใน หมวดที่ 4 มคอ.3 ให้ครบ 
4. เพ่ิมเนื้อหาทีทั่นสมัย และยกเคสตัวอย่าง 
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3. รายวิชา 1421 302 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
 ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา 1421 302 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
เป็นรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กลุ่มภาษา โดยมี อาจารย์สุกนต์ธี 
ค าตานิตย ์เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน คือ อาจารย์สมปราชญ์ นาวาเรือน            
ดร.จิราภรณ์ สมิธ  อาจารย์กันตพัฒน์ ตรินันท์  อาจารย์จินตนา ศรีสุวรรณ  อาจารย์ศุภควัฒ ทาทอง   
อาจารย์เตชภณ แสงวงศ์  อาจารย์สุทธิพงศ์ เพ่ิมพูล  อาจารย์นราสิทธิ์ วงษ์ประเสิรฐ และอาจารย์ชนัญญู  
บูรณ์เจริญ 
 รายวิชานี้พัฒนาให้นักศึกษาเข้าใจถึงภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในบริบททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เน้นการอ่านเพ่ือการวิเคราะห์อภิปรายประเด็นส าคัญ และน าเสนอความคิดเห็นเชิงวิชาการ 

อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา 1421 302 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อ
คณะกรรมการการทวนสอบฯ คือ อาจารย์นราสิทธิ์ วงษ์ประเสรฐิ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 

 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.54 กล่าวคือ ได้ระบุข้อมูลทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 
รวมทั้งมาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ในท านองเดียวกันด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความ
ครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการ
เรียนการสอนมีความครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่ระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียน 
การสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริง  
ต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน พบว่า รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.54 ข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก ส่วนวิธีการวัด
ประเมินผลนั้น มีความสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ. 3 นั้นอยู่ในระดับ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38  
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.47 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.34 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.48 
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 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
1. ขอความกรุณาอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาทบทวนกระบวนการเรียนการสอน เนื้อหา ให้เหมาะสมกับทักษะของ
ผู้เรียน ตลอดจนความแตกต่างของผู้เรียน 
2. มคอ.3 หมวดที่ 6 ควร Update reference 
3. มคอ.5 หมวดที่ 5 เพ่ิมตารางให้ครบถ้วน 
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4. รายวิชา 1441 100 มนุษย์กับสังคม สังกัดคณะศิลปศาสตร์  
 ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา 1441 100 มนุษย์กับสังคม สังกัดคณะศิลปศาสตร์ เป็นรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กลุ่มสังคมศาสตร์ โดยมี ดร.ณัฏฐ์ชวัล  โภคาพานิชวงษ์ เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 รายวิชานี้พัฒนานักศึกษาให้สามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ เข้าใจในประโยชน์และข้อจ ากัดของแต่ละศาสตร์  มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยง
ปรากฏการณ์โลกและสังคมเข้ากับชีวิตประจ าวันของตนเอง มีทัศนะที่เปิดกว้างมากข้ึนต่อผู้คนที่แตกต่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะสามารถลดอคติ เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีและเห็นคุณค่าของคนชายขอบกลุ่มต่าง ๆ มี
ความเข้าใจปัญหาสังคม และเกิดส านึกรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมมากข้ึน  
 อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา 1441 100 มนุษย์กับสังคม  ต่อคณะกรรมการการทวนสอบฯ คือ ดร.
ณัฏฐ์ชวัล  โภคาพานิชวงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชามนุษย์กับสังคม   
มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.37 กล่าวคือ ได้ระบุข้อมูล
ทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบาย
รายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 รวมทั้งมาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดไว้ในแผน 
การสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความครบถ้วน ครอบคลุม
ตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีความ
ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตรงและ
สอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอน
ได้ถูกต้องครบถ้วน พบว่า รายวิชามนุษย์กับสังคมมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.46 ข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์อยู่ในระดับดี ส่วนวิธกีารวัดประเมินผลนั้น มีความสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอนตามที่
ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 อยู่ในระดับถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56 
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.42 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชามนุษย์กับ
สังคม  ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40 
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 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
1. เนื่องจากค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร 55 และ 59 ไม่ต่างกัน แต่ก าหนดรูปแบบการสอนคล้ายกัน จึงควร
พิจารณาว่าแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร 
2. หมวดที่ 4 ใน มคอ.3 ในส่วนของหัวข้อเป็นจุดด า ควรระบุวิธี 
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5. รายวิชา 2300 111 สันติวิธีในสังคม สังกัดคณะรัฐศาสตร์ 
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา  2300 111 สันติวิธีในสังคม สังกัดคณะรัฐศาสตร์ เป็นรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กลุ่มสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญทิวา พ่วงกลัด เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 รายวิชานี้จะพัฒนานักศึกษาให้สามารถอธิบายแนวคิดเก่ียวกับสันติภาพ วิเคราะห์สถานการณ์  
พฤติกรรมที่น าไปสู่สันติภาพ/ความขัดแย้งของสังคม  ตระหนักในหน้าที่และบทบาทของตนเองและองค์กร    
ที่มุ่งสู่สันติภาพในสังคม และวิเคราะห์ ปรับประยุกต์แนวคิดทฤษฎีที่เรียนเพ่ือใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ในสังคมได้ 
 อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา 2300 111 สันติวิธีในสังคม ต่อคณะกรรมการการทวนสอบฯ คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์บุญทิวา พ่วงกลัด อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชาสันติวิธีในสังคม  
มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.78 กล่าวคือ ได้ระบุข้อมูล
ทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบาย
รายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 รวมทั้งมาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดไว้ในแผน 
การสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความครบถ้วน ครอบคลุม
ตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีความ
ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตรงและ
สอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอน
ได้ถูกต้องครบถ้วน พบว่า รายวิชาสันติวิธีในสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.82 ข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก ส่วนวิธีการวัดประเมินผลนั้น มีความสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน
ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ. 3 อยู่ในระดับถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.62 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสันติวิธีใน
สังคม ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.72 
 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
1. ควรเพิ่มข้อมูลใน มคอ.3-5 ให้สมบูรณ์ 
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6. รายวิชา 1445 100 พลวัตสังคมไทย สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา  1445 100 พลวัตสังคมไทย สังกัดคณะศิลปศาสตร์ เป็นรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กลุ่มสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์ เถาถวิล เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 รายวิชานี้พัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตสังคมไทย ที่เกิดข้ึนในมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้ มีความสามารถในการอธิบายเหตุการณ์ หรือปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ในสังคมไทยในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้กรอบการอธิบายตามแนวคิด และทฤษฎีที่ได้เรียนมาในรายวิชาได้ 
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชา น ามาเป็นความรู้พ้ืนฐานในการศึกษาต่อ หรือน าไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพต่อไป 
 อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา 1445 100 พลวัตสังคมไทย ต่อคณะกรรมการการทวนสอบฯ คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พฤกษ์ เถาถวิล อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชาพลวัตสังคมไทย  
มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.52 กล่าวคือ ได้ระบุข้อมูล
ทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบาย
รายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 รวมทั้งมาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดไว้ในแผนการ
สอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความครบถ้วน ครอบคลุมตาม
แผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีความครบถ้วน
สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่ระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับ
วิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน พบว่า รายวิชาพลวัตสังคมไทย มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56 ข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
อยู่ในระดับดีมาก ส่วนวธิีการวัดประเมินผลนั้น มีความสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอนตามที่ก าหนด
ไว้ใน มคอ. 3 อยู่ในระดับถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.53 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.58 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลวัต
สังคมไทย ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.54 
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 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
1. มคอ.3 ก าหนดวิธีและกิจกรรมให้จ าเพาะและเลือกท่ีใช้จริง 
2. หมวดที่ 2 มคอ.2 จ านวนชัว่โมงเกิน 45 ชั่วโมง 
3. เพ่ิมหัวข้อที่เป็นระหว่างประเทศ เช่น การบิน ประมง น่าจะเป็นประโยชน์และเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง
มากขึ้น 
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7. รายวิชา 1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ สังกัดวิทยาลัยแพทย์ฯ 
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา  1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข เป็นรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กลุ่มสังคมศาสตร์ 
โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม จันทร์นวล และอาจารย์ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ
อาจารย์ผู้สอน คือ ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุตพงศ์ ปัญญา 
 รายวิชานี้พัฒนาให้นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมทางเพศและบทบาททางเพศที่เหมาะสมในการ
ด าเนินชีวิต พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความต้องการทางเพศ  และการปฏิบัติตน
เพ่ือความสุขทางเพศท่ีสร้างสรรค์ได้ สามารถอภิปรายหลักความผิดปกติทางเพศ ภัยอันตรายทางเพศและ
วิธีการป้องกันภัยอันตรายทางเพศท่ีเหมาะสมได้ รวมไปถึงสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องทาง
เพศ  สิทธิทางเพศและการคุ้มครองทางเพศได้ และน าความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและการปฏิบัติตนเพ่ือ
ความปลอดภัยทางเพศไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมได้ 
 อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา 1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ ต่อ
คณะกรรมการการทวนสอบฯ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม จันทร์นวล อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชาพฤติกรรมทางเพศ
และความปลอดภัยทางเพศ มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.60 กล่าวคือ ได้ระบุข้อมูลทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 รวมทั้ง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดไว้ในแผนการ
สอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความครบถ้วน ครอบคลุมตาม
แผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีความครบถ้วน
สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่ระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับ
วิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน พบว่า รายวิชาพฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.91 ข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก เช่นเดียวกับวิธีการวัดประเมินผลนั้น มีความสอดคล้องกับ
วิธีการสอนจากแผนการสอน ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ. 3 อยู่ในระดับถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับ 
ดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.65 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.72 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก 
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 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.75 
 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ –ไม่มี- 
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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
1. รายวิชา 1100 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา  1100 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปเลือก ค. กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พรไตร เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 รายวิชานี้พัฒนาให้นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะส าคัญ ประเภท วิธีการ เจตคติ พัฒนาการทาง
วิทยาศาสตร์ ประเภทและความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและ
เทคโนโลยีชีวภาพ สารเคมี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีกับการด ารงชีวิตประจ าวัน ความเข้าใจปรากฏการณ์
ธรรมชาติด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา 1100 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ต่อคณะกรรมการการทวน
สอบฯ คือ ดร.พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ ผู้แทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชาวิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน  มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.54 
กล่าวคือ ได้ระบุข้อมูลทั่วไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน 
และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 รวมทั้งมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดไว้ในแผนการ
สอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความครบถ้วน ครอบคลุมตาม
แผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีความครบถ้วน
สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่ระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับ
วิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน พบว่า รายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.35 ข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี เช่นเดียวกับวิธีการวัดประเมินผลนั้น มีความสอดคล้องกับวิธีการสอนจาก
แผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 นั้นอยู่ในระดับถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.50 
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.53 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
1. ควรท าข้อมูลใน มคอ.3 และ มคอ.5 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
5. มคอ.5 หมวด 5 เติมข้อคิดเห็นของผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ของนักศึกษา 
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2. รายวิชา 1100 115 คณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา  1100 115 คณิตศาสตร์เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปเลือก ค.กลุ่ม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยมี ดร.กนกพร ช่างทอง และ ดร.นงคราญ สระโสม เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 สามารถสร้างวินัยและ
พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในศตวรรษท่ี 21 ได้ และมีความรู้ทางคณิตศาสตร์พื้นฐานเพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ รวมไปถึงสามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้ 
 อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา 1100 115 คณิตศาสตร์เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21  ต่อ
คณะกรรมการการทวนสอบฯ คือ ดร.นงคราญ สระโสม อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.47 กล่าวคือ ได้ระบุข้อมูลทั่วไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 รวมทั้ง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดไว้ในแผนการ
สอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความครบถ้วน ครอบคลุมตาม
แผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีความครบถ้วน
สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่ระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับ
วิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน พบว่า รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56 ข้อมูล
ของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก เช่นเดียวกับวิธีการวัดประเมินผลนั้น มีความสอดคล้อง
กับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ. 3 นั้นอยู่ในระดับถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ใน
ระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40 
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21  ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.52 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
1. เพ่ิมเนื้อหาคณิตศาสตร์ในศาสตร์ต่าง ๆ มาประกอบให้ครอบคลุมทุกศาสตร์ เช่น อัตราการว่างงาน อัตรา
การเกิด รายได้ การลงทุน 
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3. รายวิชา 1100 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา  1100 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปเลือก ค. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยมี 
ดร.พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ และ ดร.สังวาลย์ แก่นโส เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน คือ 
ดร.ศศิธร หล่อเรืองศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ ไชยคง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลย์ชิญาภัท 
อริยะเชาว์กุล  
 รายวิชานี้จะท าให้นักศึกษาทราบถึงชนิดและกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน 
ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในอาหาร อาหารหมัก เครื่องดื่มในชีวิตประวัน กรณีตัวอย่างของจุลินทรีย์ 
ที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวันเพ่ือการควบคุมป้องกันจุลินทรีย์ก่อโรค  ตลอดจนสามารถน าจุลินทรีย์มาบ าบัดของ
เสียให้เป็นประโยชน์ได้ 
 อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา 1100 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์  ต่อคณะกรรมการการทวนสอบฯ คือ  
ดร.พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชาชีวิตกับจุลินทรีย์  
มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 กล่าวคือ ได้ระบุข้อมูล
ทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบาย
รายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 รวมทั้งมาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดไว้ในแผนการ
สอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความครบถ้วน ครอบคลุมตาม
แผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีความครบถ้วน
สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่ระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับ
วิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน พบว่า รายวิชาชีวิตกับจุลินทรีย์  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.39 ข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
อยู่ในระดับดี  เช่นเดียวกับวิธีการวัดประเมินผลนั้น มีความสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่
ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 นั้นอยู่ในระดับถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.41 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.28 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีวิตกับ
จุลินทรีย์ ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.37 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
1. ค าอธิบายรายวิชามีความแตกต่างจากหลักสูตร 55  ดังนั้นควรเขียน มคอ.3 ให้ครบ และแตกต่างกัน 
2. ตรวจสอบกลยุทธ์และวิธีการสอนให้ครบทุกข้อที่มีจุดด า 
3. เพ่ิมเติมตารางใน หมวดที่ 4 มคอ.3 ให้ครบ 
4. เพ่ิมเนื้อหาทีทั่นสมัย และยกเคสตัวอย่าง 
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4. รายวิชา 1421 222 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา  1421 222 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สังกัดคณะ 
ศิลปศาสตร์ เป็นรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กลุ่มวิชาภาษา โดยมี 
อาจารย์ชนัญญู บูรณ์เจริญ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน คือ อาจารย์เฉลิมชัย  
วงศ์รักษ์ 
 รายวิชานี้จะท าให้นักศึกษาสามารถจับใจความส าคัญของบทพูด การอ่านเข้าใจข้อมูล การสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนความเห็น การเขียนระดับย่อหน้าในบริบทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา 1421 222 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ต่อ
คณะกรรมการการทวนสอบฯ คือ อาจารย์นราสิทธิ์ วงษ์ประเสิรฐ ผู้แทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.46 กล่าวคือ ได้ระบุข้อมูลทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 
รวมทั้งมาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดไว้ในแผนการ
สอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความครบถ้วน ครอบคลุมตาม
แผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีความครบถ้วน
สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่ระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับ
วิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน พบว่า รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.52 ข้อมูล
ของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก  ส่วนวิธีการวัดประเมินผลนั้นมีความสอดคล้องกับ
วิธีการสอนจากแผนการสอน ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ. 3 นั้นอยู่ในระดับถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.47 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.53 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.49 
 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ –ไม่มี- 
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5. รายวิชา 1441 100 มนุษย์กับสังคม สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา  1441 100 มนุษย์กับสังคม สังกัดคณะศิลปศาสตร์ เป็นรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ โดยมี อาจารย์ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน คือ อาจารย์วิเชียร อันประเสริฐ 
 รายวิชานี้จะท าให้นักศึกษาสามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าและข้อจ ากัดของแต่ละศาสตร์ วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมได้อย่างรอบ
ด้านและลุ่มลึก ผ่านแนวคิดพ้ืนฐานทางสังคมต่าง ๆ สามารถลดอคติ เข้าใจ เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม เช่น คนจน ชาวเขา คนอีสาน ผู้หญิง และกลุ่มรักร่วมเพศ  
 อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา 1441 100 มนุษย์กับสังคม ต่อคณะกรรมการการทวนสอบฯ คือ 
อาจารย์ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชามนุษย์กับสังคม มี
ข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.41 กล่าวคือ ได้ระบุข้อมูลทั่วไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบาย
รายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 รวมทั้งมาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดไว้ในแผนการ
สอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความครบถ้วน ครอบคลุมตาม
แผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีความครบถ้วน
สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่ระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับ
วิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน พบว่า รายวิชามนุษย์กับสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.49 ข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
อยู่ในระดับดี  ส่วนวิธีการวัดประเมินผลนั้นมีความสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ. 3 นั้นอยู่ในระดับถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56 
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.39 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.32 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชามนุษย์กับ
สังคม ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.43 
 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ  
2. มคอ.3 หมวด6 ควรอัปเดต ต าราเอกสารให้ทันสมัย 
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6. รายวิชา 2300 111 สันติวิธีในสังคม สังกัดคณะรัฐศาสตร์ 
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา  2300 111 สันติวิธีในสังคม สังกัดคณะรัฐศาสตร์ เป็นรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญทิวา  
พ่วงกลัด เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้จะสามารถอธิบายแนวคิดเก่ียวกับสันติภาพ วิเคราะห์สถานการณ์  พฤติกรรม
ที่น าไปสู่สันติภาพ/ความขัดแย้งของสังคม ตระหนักในหน้าที่และบทบาทของตนเองและองค์กรที่มุ่งสู่สันติภาพ
ในสังคม สามารถวิเคราะห์ ปรับประยุกต์แนวคิดทฤษฎีที่เรียนเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมได้ 
 อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา 2300 111 สันติวิธีในสังคม ต่อคณะกรรมการการทวนสอบฯ คือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญทิวา พ่วงกลัด อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชาสันติวิธีในสังคม  
มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.78 กล่าวคือ ได้ระบุข้อมูล
ทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบาย
รายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 รวมทั้งมาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดไว้ในแผนการ
สอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความครบถ้วน ครอบคลุมตาม
แผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีความครบถ้วน
สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่ระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับ
วิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน พบว่า รายวิชาสันติวิธีในสังคม  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.83 ข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
อยู่ในระดับดีมาก  และวิธีการวัดประเมินผลนั้นมีความสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่
ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 อยู่ในระดับถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.69 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสันติวิธ ี
ในสังคม  ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.74 
 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ  
1. หมวดที่ 5 ใน มคอ.3 ควรระบุจ านวนชั่วโมงให้ถูกต้อง 
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7. รายวิชา 1445 100 พลวัตสังคมไทย สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา  1445 100 พลวัตสังคมไทย สังกัดคณะศิลปศาสตร์ เป็นรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป ข. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ โดยมี อาจารย์ฐิ
ตารัตน์ พันธุ์ชนะ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 รายวิชานี้จะพัฒนานักศึกษาใหม้ีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตสังคมไทย ที่เกิดข้ึนในมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้ สามารถอธิบายเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมไทยใน
แต่ละช่วงเวลา โดยใช้กรอบการอธิบายตามแนวคิด และทฤษฎีที่ได้เรียนมาในรายวิชาได้ และน าความรู้ที่ได้
จากการเรียนในรายวิชา มาเป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ หรือน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไป 
 อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา  1445 100 พลวัตสังคมไทย ต่อคณะกรรมการการทวนสอบฯ คือ 
อาจารย์ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชาพลวัตสังคมไทย มี
ข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.48 กล่าวคือ ได้ระบุข้อมูลทั่วไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบาย
รายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 รวมทั้งมาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดไว้ในแผนการ
สอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความครบถ้วน ครอบคลุมตาม
แผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีความครบถ้วน
สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่ระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับ
วิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน พบว่า รายวิชาพลวัตสังคมไทย มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.57 ข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
อยู่ในระดับดีมาก  และวิธีการวัดประเมินผลนั้นมีความสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่
ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 นั้นอยู่ในระดับถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56 
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.53 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลวัต
สังคมไทย ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.54 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ  
1. มคอ.3 ก าหนดวิธีและกิจกรรมให้จ าเพาะและเลือกท่ีใช้จริง 
2. เพ่ิมหัวข้อที่เป็นระหว่างประเทศ เช่น การบิน ประมง น่าจะเป็นประโยชน์และเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง
มากขึ้น 
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8. รายวิชา 1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา  1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สังกัดคณะศิลปศาสตร์ เป็นรายวิชาในหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กลุ่มวิชาภาษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ารภี ขาวดี เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน คือ อาจารย์วรรณภา ช านาญกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ท านอง วงศ์พุทธ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ กอบบุญ  
อาจารย์นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ อาจารย์กมลวัฒน์ เล็กนาวา  ดร.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้  อาจารย์บุญชู ภูศรี   
ดร.สุทธินันท์ ศรีอ่อน  อาจารย์สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ  อาจารย์วรธนิก โพธิจักร  อาจารย์กรรณิการ์ สุพิชญ์  และ
อาจารย์นิโลบล นาคพลังกูล   
 รายวิชานี้จะพัฒนานักศึกษาใหมี้ทักษะการใช้ภาษาไทย  คิดอย่างมีระบบ มีเหตุผล สามารถถ่ายทอด
ความคิดในรูปแบบการเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยเน้นการเขียนที่มีการใช้ตรรกวิจารณ์  
           อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา  1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ต่อคณะกรรมการการทวนสอบฯ 
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี ขาวดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์วรรณภา ช านาญกิจ  อาจารย์
ผู้สอน 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชาภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.81 กล่าวคือ ได้
ระบุข้อมูลทั่วไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และ
ครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 รวมทั้งมาตรฐานผลการเรียนรู้
ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดไว้ในแผนการ
สอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความครบถ้วน ครอบคลุมตาม
แผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีความครบถ้วน
สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่ระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับ
วิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน พบว่า รายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.81 ข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก  และวิธีการวัดประเมินผลนั้นมีความสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน 
ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ. 3 นั้นอยู่ในระดับถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.78 
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.61 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.78 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสาร ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.75 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ –ไม่มี- 
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9. รายวิชา 1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา  1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ เป็นรายวิชาใน
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กลุ่มวิชาภาษา โดยมี อาจารย์วชิราภรณ์ กิจ
พูนผล เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน คือ อาจารย์จารุณี อนุพันธ์ 
 รายวิชานี้จะพัฒนานักศึกษาให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมท างาน น าความรู้ภาษาอังกฤษ
ไปประยุกต์ใช้ได้ สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้เพ่ิมพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษได้ 
รวมถึงเห็นประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  และสามารถในการท างานเป็นทีม และท างานกับ
ผู้อื่นได้ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ใจกว้าง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน            

อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา 1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ ต่อคณะกรรมการการ
ทวนสอบฯ คือ อาจารย์วชิราภรณ์ กิจพูนผล อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
เตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.63 
กล่าวคือ ได้ระบุข้อมูลทั่วไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน 
และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 รวมทั้งมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดไว้ในแผนการ
สอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความครบถ้วน ครอบคลุมตาม
แผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีความครบถ้วน
สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่ระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับ
วิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน พบว่า รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 ข้อมูลของรายวิชา
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก  และวิธีการวัดประเมินผลนั้นมีความสอดคล้องกับวิธีการสอนจาก
แผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 นั้นอยู่ในระดับถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก ค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.75 
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.65 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.41 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ  
1. ควรท าข้อมูลใน มคอ.3 และ มคอ.5 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. ขอให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบจ านวนนักศึกษาคงค้างในรายวิชาที่เรียนไม่ผ่าน ถอน หรือ F เพ่ือหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาการตกค้างและตกออกของนักศึกษา 
3. เพ่ิมเติมหมวด 5 ใน มคอ.5 
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10. รายวิชา 1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา  1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ เป็นรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ โดยมี อาจารย์สรพจน์  
เสวนคุณากร เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน คือ อาจารย์พัน พงษ์ผล และ ดร.ชญณัฐ 
วิสัยจร 
 รายวิชานี้จะพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และความเข้าใจในความงามที่ปรากฏในธรรมชาติ และใน
สังคม  สามารถอธิบายความหมายของความงามของสังคมในแต่ละพ้ืนที่ แต่ละยุคสมัย อธิบายความงามที่อยู่ใน
งานศิลปะและการสร้างสรรค์ในลักษณะต่าง ๆ ได้ 
 อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา 1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ  ต่อคณะกรรมการการทวนสอบฯ คือ 
อาจารย์พัน พงษ์ผล อาจารย์ผู้สอน 

 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชามนุษย์กับ
สุนทรียภาพ  มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 กล่าวคือ 
ได้ระบุข้อมูลทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และ
ครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 รวมทั้งมาตรฐานผลการเรียนรู้
ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดไว้ในแผนการ
สอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความครบถ้วน ครอบคลุมตาม
แผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีความครบถ้วน
สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่ระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับ
วิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน พบว่า รายวิชามนุษย์กับสุนทรียภาพ  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.81 ข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก  และวิธีการวัดประเมินผลนั้นมีความสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน 
ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ. 3 นั้นอยู่ในระดับถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.75 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.15 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชามนุษย์กับ
สุนทรียภาพ  ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.70 
 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ  
1. อยากให้พิจารณาการประเมินโครงงาน เพราะผลการเรียนค่อนข้างไปทาง C และ C+ 
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11. รายวิชา 1449 100  มนุษย์กับการท่องเที่ยว สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา 1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว สังกัดคณะศิลปศาสตร์ เป็นรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป ข. กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ โดยมี 
อาจารย์กันยรัชนิ์ ศรีจันทร์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน คือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร ศรีจองแสง 
 รายวิชานี้จะพัฒนานักศึกษาให้สามารถเข้าใจภาพรวมของเนื้อหารายวิชามนุษย์กับการท่องเที่ยว 
ทีป่ระกอบด้วยบริบทของการท่องเที่ยว ประโยชน์ของการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว การเป็น
ผู้ประกอบการน าเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อมนุษย์ได้ เห็น
คุณค่าและความส าคัญของการท่องเที่ยวที่มีต่อมนุษย์ ตลอดจนขั้นตอน เงื่อนไข อุปสรรค และข้อจ ากัดของ
การท่องเที่ยว รวมไปถึงสามารถน าความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเป็นนักท่องเที่ยวและ/หรือ
เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวที่ดี ผ่านการท ากิจกรรมในชั้นเรียน หรือทัศนศึกษานอกพ้ืนที่ในโอกาสที่เหมาะสม 
 อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา 1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว ต่อคณะกรรมการการทวนสอบฯ คือ 
อาจารย์กันยรัชนิ์ ศรีจันทร์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชามนุษย์กับการ
ท่องเที่ยว มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40 กล่าวคือ ได้ระบุ
ข้อมูลทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุม
ค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 รวมทั้งมาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้อง
และครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดไว้ในแผนการ
สอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความครบถ้วน ครอบคลุมตาม
แผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีความครบถ้วน
สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่ระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับ
วิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน พบว่า รายวิชามนุษย์กับการท่องเที่ยว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.37 ข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์อยู่ในระดับดี  และวิธีการวัดประเมินผลนั้นมีความสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่
ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 นั้นอยู่ในระดับถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40 
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.34 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชามนุษย์กับ
การท่องเที่ยว ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ  -ไม่มี- 



38 
 

 
12. รายวิชา 1435 100 ดนตรีกับชีวิต สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา 1435 100 ดนตรีกับชีวิต สังกัดคณะศิลปศาสตร์ เป็นรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป ข. กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ โดยมี 
อาจารย์พัน พงษ์ผล เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน คือ ดร.ชญณัฐ วิสัยจร 
 รายวิชานี้จะพัฒนานักศึกษาให้ มีความรู้และความเข้าใจในและองค์ประกอบต่าง ๆ ของดนตรีและบท
เพลง สามารถใช้ดนตรีและบทเพลงมาประยุกต์ใช้ในการปรุงแต่งจิตใจให้มีความสมบูรณ์ อธิบายบทบาทและ
ความสัมพันธ์ของดนตรีกับวิถีชีวิตมนุษย์ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่างได้ และมีทักษะการปฏิบัติหรือสามารถจ าแนกดนตรีเพ่ือปรับใช้ในพิธีกรรม/พิธีการต่าง ๆ ใน
การด าเนินชีวิต 
 อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา 1435 100 ดนตรีกับชีวิต ต่อคณะกรรมการการทวนสอบฯ คือ อาจารย์
พัน พงษ์ผล เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชาดนตรีกับชีวิต มี
ข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 กล่าวคือ ได้ระบุข้อมูล
ทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบาย
รายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 รวมทั้งมาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดไว้ในแผนการ
สอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความครบถ้วน ครอบคลุมตาม
แผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีความครบถ้วน
สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่ระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับ
วิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน พบว่า รายวิชาดนตรีกับชีวิต มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.76 ข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่
ในระดับดมีาก และวิธีการวัดประเมินผลนั้นมีความสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ. 3 นั้นอยู่ในระดับถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.65 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.65 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีกับ
ชีวิต ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.73 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ –ไม่มี- 
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13. รายวิชา 1439 104 การดูแลสมรรถภาพทางกาย สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา 1439 104 การดูแลสมรรถภาพทางกาย สังกัดคณะศิลปศาสตร์ เป็นรายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป ค. กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ โดยมี อาจารย์เชาวนันท์ ทะนอก เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 รายวิชานี้จะพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสมรรถภาพทางกายเบื้องต้น สามารถ
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  จัดโปรแกรมการออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง  
และปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสมรรถภาพทางกาย  รวมไปถึงโภชนาการกับการออก
ก าลังกายการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา 1439 104 การดูแลสมรรถภาพทางกาย ต่อคณะกรรมการการ 
ทวนสอบฯ คือ อาจารยส์ราวุฒิ โภคา ผู้แทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชาการดูแล
สมรรถภาพทางกาย มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.60
กล่าวคือ ได้ระบุข้อมูลทั่วไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน 
และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 รวมทั้งมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดไว้ในแผนการ
สอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความครบถ้วน ครอบคลุมตาม
แผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีความครบถ้วน
สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่ระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับ
วิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน พบว่า รายวิชาการดูแลสมรรถภาพทางกาย มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.58 ข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก และวิธีการวัดประเมินผลนั้นมีความสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการ
สอน ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 นั้นอยู่ในระดับถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40 
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.60 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.66 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการดูแล
สมรรถภาพทางกาย ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.59 
 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ –ไม่มี- 
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14. รายวิชา 1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ   สังกัดวิทยาลัยแพทย์ฯ 
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา 1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ  สังกัดวิทยาลัยแพทย์ฯ เป็น
รายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป ค. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม จันทร์นวล และอาจารย์ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนคือ ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา 
 รายวิชานี้จะพัฒนานักศึกษาให้สามารถอธิบายพฤติกรรมทางเพศและบทบาททางเพศท่ีเหมาะสมใน
การด าเนินชีวิต พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความต้องการทางเพศ  และการปฏิบัติ
ตนเพื่อความสุขทางเพศท่ีสร้างสรรค์ได้ อภิปรายหลักความผิดปกติทางเพศ ภัยอันตรายทางเพศและวิธีการ
ป้องกันภัยอันตรายทางเพศท่ีเหมาะสมได้ สามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องทางเพศ  
สิทธิทางเพศและการคุ้มครองทางเพศได้ และน าความรู้เกีย่วกับพฤติกรรมทางเพศและการปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยทางเพศไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมได้ 
 อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา 1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ  ต่อ
คณะกรรมการการทวนสอบฯ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม จันทร์นวล อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชาพฤติกรรมทางเพศ
และความปลอดภัยทางเพศ  มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.60 กล่าวคือ ได้ระบุข้อมูลทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 รวมทั้ง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดไว้ในแผนการ
สอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความครบถ้วน ครอบคลุมตาม
แผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีความครบถ้วน
สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่ระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับ
วิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน พบว่า รายวิชาพฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.89 ข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก และวิธีการวัดประเมินผลนั้นมีความสอดคล้องกับวิธีการ
สอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 นั้นอยู่ในระดับถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.65 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.55 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก 
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 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ  ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.72 
 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ  
-ไม่มี- 
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15. รายวิชา 1503 100 ยาในชีวิตประจ าวัน สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา 1503 100 ยาในชีวิตประจ าวัน สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ เป็นรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป ค. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร ชนะกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพร 
จึงมั่นคง อาจารย์จีริสุดา ค าสีเขียว และ ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ 
 รายวิชานี้จะพัฒนานักศึกษามีความเข้าใจพฤติกรรมการใช้ยาของสังคมไทยโดยสังเขป  และสิทธิ
ผู้บริโภคเก่ียวกับยา  มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคเก่ียวกับยา  และกฎหมายทั่วไปด้านยา  เข้าใจหลักการและ
แนวทางเก่ียวกับการใช้อาหารเสริมและยาในบุคคลทั่วไปที่ใส่ใจสุขภาพ  สามารถเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพได้อย่างถูกต้อง  สามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับอันตรายและฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่
เกิดจากการใช้ยาในบุคคลทั่วไปที่ใส่ใจสุขภาพ  เพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตและมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต ตระหนักในคุณค่าของสมุนไพร  ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรเพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพป้องกัน
และรกัษาโรคได้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมให้สอดคล้องกับยุค
สมัยได้เป็นอย่างดี 
 อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา 1503 100 ยาในชีวิตประจ าวัน ต่อคณะกรรมการการทวนสอบฯ คือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชายาใน
ชีวิตประจ าวัน มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 กล่าวคือ ได้
ระบุข้อมูลทั่วไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และ
ครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 รวมทั้งมาตรฐานผลการเรียนรู้
ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดไว้ในแผนการ
สอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความครบถ้วน ครอบคลุมตาม
แผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีความครบถ้วน
สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่ระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับ
วิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน พบว่า รายวิชายาในชีวิตประจ าวัน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.34 ข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์อยู่ในระดับดี และวิธีการวัดประเมินผลนั้นมีความสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่
ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 นั้นอยู่ในระดับถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
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ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.93 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชายาใน
ชีวิตประจ าวัน ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.29 
 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ  
1. เพ่ิมประโยชน์และข้อควรระวังในกัญชา 
2. เขียนหัวข้อให้ครบ 45 ชั่วโมง ใน มคอ.3 
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16. รายวิชา 1704 120  การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมในบริบทนานาชาติ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา 1704 120 การจัดการธุรกิจเพ่ือสังคมในบริบทนานาชาติ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ เป็น
รายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป ง. กลุม่
เทคโนโลยีและการจัดการ โดยมี ดร.สุมาลี เงยวิจิตร เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 รายวิชานี้จะพัฒนานักศึกษาให้สามารถระบุ อธิบาย จ าแนกความแตกต่างระหว่างธุรกิจโดยทั่วไปและ
ธุรกิจเพ่ือสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการจัดการ
ธุรกิจ ด้านการผลิต การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และการจัดการระบบข้อมูล สามารถน า
หลักการและแนวคิดของการจัดการธุรกิจเชื่อมโยงกับการท าประโยชน์เพื่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ในลักษณะพหุวัฒนธรรมได้   
 อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา 1704 120 การจัดการธุรกิจเพ่ือสังคมในบริบทนานาชาติ ต่อ
คณะกรรมการการทวนสอบฯ คือ ดร.สุมาลี เงยวิจิตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชาการจัดการธุรกิจ
เพ่ือสังคมในบริบทนานาชาติ มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.40 กล่าวคือ ได้ระบุข้อมูลทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 รวมทั้ง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดไว้ในแผนการ
สอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความครบถ้วน ครอบคลุมตาม
แผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีความครบถ้วน
สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่ระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับ
วิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน พบว่า รายวิชาการจัดการธุรกิจเพ่ือสังคมในบริบทนานาชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.28 ข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี และวิธีการวัดประเมินผลนั้นมีความสอดคล้องกับวิธีการสอน
จากแผนการสอน ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ. 3 นั้นอยู่ในระดับถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.80 
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.35 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.28 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ
จัดการธุรกิจเพ่ือสังคมในบริบทนานาชาติ ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.29 
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17. รายวิชา 1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
 รายวิชา 1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ เป็นรายวิชาในหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป ง. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ 
โดยม ีดร.นรา หัตถสิน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 รายวิชานี้จะพัฒนานักศึกษาสามารถระบุและอธิบายถึงแนวคิด วิวัฒนาการและแนวโน้มการจัดการ
ธุรกิจสมัยใหม่ภาวะผู้น าในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่โครงสร้างองค์กรตลอดจนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สมัยใหม่ได้  อธิบายถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการควบคุม การก าหนดโครงสร้างองค์กรและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ได้  
 อาจารย์ผู้มาน าเสนอรายวิชา 1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ต่อคณะกรรมการการทวนสอบฯ 
คือ ดร.อุทัย อันพิมพ์ ผู้แทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 ผลการทวนสอบ  
 ในส่วนแรกพิจารณาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ พบว่า รายวิชาการจัดการธุรกิจ
สมัยใหม่ มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.60 กล่าวคือ ได้
ระบุข้อมูลทั่วไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และ
ครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 รวมทั้งมาตรฐานผลการเรียนรู้
ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3  
 ด้านแผนการสอน คณะกรรมการได้พิจารณาหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดไว้ในแผนการ
สอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3  หัวข้อการสอนมีความครบถ้วน ครอบคลุมตาม
แผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีความครบถ้วน
สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่ระบุใน มคอ. 3 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับ
วิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 และอาจารย์ผู้สอนได้ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน พบว่า รายวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.46 ข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์อยู่ในระดับดี และวิธีการวัดประเมินผลนั้นมีความสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่
ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 นั้นอยู่ในระดับถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.60 
 ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งได้พิจารณา วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วน
และวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และการกระจายของระดับคะแนนตรง
และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และแนวทาง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56 มีข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ
จัดการธุรกิจสมัยใหม่ ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่กาคะแนนเฉลี่ย 4.50 


