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ค าน า 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับอุดมศึกษาและสาขา/สาขาวิชา และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หลักส าคัญ คือ มุ่งเน้นขั้นตอนการ
ด าเนินการ กระบวนการพัฒนาปรับปรุงและการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
คือ ข้อก าหนดเฉพาะที่เป็นผลมุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพภายใน
ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร ซึ่งรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ใน
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 7. ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน ก าหนดตัวบ่งชี้ข้อที่ 6 ไว้ว่า มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา เป็นเกณฑ์ข้อหนึ่งที่ส าคัญต่อการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนด จึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผล 
และสะดวกต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และจัดท ารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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รายวิชา 1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  

30 

ภาพที่ 22 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

31 

ภาพที่ 23 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย 

32 

ภาพที่ 24 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย 

33 

ภาพที่ 25 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย 

34 

ภาพที่ 26 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย  

35 

ภาพที่ 27 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 

36 

ภาพที่ 28 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 

37 

ภาพที่ 29 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย 

38 

ภาพที่ 30 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย 

39 

ภาพที่ 31 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซยีน 

40 

ภาพที่ 32 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซยีน 

41 

ภาพที่ 33 ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  
หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

46 

ภาพที่ 34 ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล  
หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง  

47 

ภาพที่ 35 ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล  
หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

48 

ภาพที่ 36 ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล  
หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

49 

ภาพที่ 37 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 1100 109 วิทยาศาสตรก์ายภาพกับชีวิต   

50 

ภาพที่ 38 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 1100 109 วิทยาศาสตรก์ายภาพกับชีวิต   

51 

ภาพที่ 39 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 1100 134 พลังงานและชีวิต 

53 

ภาพที่ 40 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 1100 134 พลังงานและชีวิต 

54 



ภาพที่ 41 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 1100 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

55 

ภาพที่ 42 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 1100 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

56 

ภาพที่ 43 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 1406 111 ความสุขในชีวิต 

57 

ภาพที่ 44 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 1406 111 ความสุขในชีวิต 

58 

ภาพที่ 45 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  

59 

ภาพที่ 46 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  

60 

ภาพที่ 47 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 1421 223 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

61 

ภาพที่ 48 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 1421 223 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

62 

ภาพที่ 49 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 

63 

ภาพที่ 50 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 

64 

ภาพที่ 51 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล 

65 

ภาพที่ 52 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล 

66 

ภาพที่ 53 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม 

67 

ภาพที่ 54 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม 

68 

ภาพที่ 55 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์  

69 

ภาพที่ 56 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ ์

70 

ภาพที่ 57 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

71 

ภาพที่ 58 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

72 

ภาพที่ 59 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย 

73 

ภาพที่ 60 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย 

74 

ภาพที่ 59 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย 

75 

ภาพที่ 60 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย 

76 



ภาพที่ 61 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน 

77 

ภาพที่ 62 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน 

78 

ภาพที่ 63 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 

79 

ภาพที่ 62 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 

80 

ภาพที่ 64 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 2135 103 กฎหมายกับสงัคม 

81 

ภาพที่ 65 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 2135 103 กฎหมายกับสงัคม 

82 

ภาพที่ 66 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย 

83 

ภาพที ่67 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย 

84 

ภาพที่ 68 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
รายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน 

85 

ภาพที่ 69 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
รายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน 

86 

 
 
 
 
 

 



1 
 

การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 และหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็นหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเปิดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเรียน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การบริหารงานวิชาการ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
จึงจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่  
 1) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เปิดการเรียนการสอน  
ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 43 รายวิชา เลือกรายวิชาทวนสอบ จ านวน 14 วิชา คิดเป็นร้อยละ 32.56  
ของรายวิชาที่เปิดสอน 
 2) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปิดการเรียนการสอน  
ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 66 รายวิชา เลือกรายวิชาทวนสอบ จ านวน 18 วิชา คิดเป็นร้อยละ 27.27  
ของรายวิชาที่เปิดสอน 
  มหาวิทยาลัยก าหนดขอบเขตรายละเอียดการทวนสอบ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน 
ทวนสอบฯ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  
 1. ด้านเนื้อหาและแผนการสอน 

1.1 สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) ที่ระบุใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที ่1 แผนการ
จัดการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา และการจัดการเรียนการสอนจริง (กรณีท่ีไม่ตรง มีการ
ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขไว้ใน มคอ.5 หรือไม)่  

1.2 ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงที่สอนจริง มีความครบถ้วนและสอดคล้องกับที่ระบุใน มคอ.3  
(กรณีท่ีไม่ตรง มีการระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขไว้ใน มคอ.5 หรือไม่) 

1.3 วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 

1.4 การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา  
 2. ด้านการวัดและประเมินผล 

2.1 วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้  
มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง  

2.2 คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง  
 3. ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  

3.1 การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 4 การพัฒนา 
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง 
  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  2) ด้านความรู้  
  3) ด้านทักษะทางปัญญา  
  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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3.2 ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  2) ด้านความรู้  
  3) ด้านทักษะทางปัญญา  
  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
เกณฑ์ในการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งระดับ
คุณภาพของข้อมูลรายวิชา เป็น 5 ระดับ ดังนี้  
 ระดับ  5  มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด  
 ระดับ  4  มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  
 ระดับ  3  มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง  
 ระดับ  2  มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์น้อย  
 ระดับ  1  มีความไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์  
 
เกณฑ์ในการอภิปรายผลในการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 
2562 โดยแบ่งระดับคุณภาพของข้อมูลรายวิชา ดังนี้ 
 มากกว่า 4.20  มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด 
 3.41 – 4.20 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก 
 2.61 – 3.40 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง 
 1.81 – 2.60  มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์น้อย 
 น้อยกว่า 1.81 มีความไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

แนวปฏิบัติการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2562 

แนวปฏิบัติ กลไก 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. แต่งตั้งกรรมการการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 
รองคณบดฝี่ายวิชาการจากทุกคณะ  

พฤษภาคม ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ประกาศมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนา
หลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

2. วิเคราะหร์ายวิชา/สุ่มเลือกรายวิชาที่จะทวนสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรูห้มวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปี
การศึกษา 2562 (ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา) 

พฤษภาคม ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

สรุปรายวิชา 

3. แจ้งอาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาที่ต้องทวนสอบผลลัพธ์
การเรยีนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2562  

พฤษภาคม ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

บันทึกข้อความ 

4. สรุปรายวิชาที่ต้องทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรูเ้กณฑ์
และแนวปฏิบตัิต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

พฤษภาคม ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูรวิชาศึกษา

ทั่วไป 

เอกสารประกอบการประชุม 

5. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา จดัเตรียม ข้อมลูในการ
ทวนสอบฯ 

พฤษภาคม อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา เอกสารประกอบการทวน
สอบ 

6. จัดประชุมคณะกรรมการทวนสอบฯ เพื่อประชุมชี้แจง
แนวปฏิบัติในการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2562 

พฤษภาคม ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/คณะกรรมการ

ทวนสอบฯ 

เอกสารประกอบการ
ประชุม 

7. คณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2562 ด าเนินการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของรายวิชา ในหลักสตูร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
จ านวน 14 รายวิชา และ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จ านวน 18 รายวิชา โดย
วิธีการตรวจสอบ ข้อมูลหลักฐานจาก มคอ.3 มคอ.5 
สัดส่วนการให้คะแนน ข้อสอบ รายงาน การจัดการเรียน
การสอน หรือข้อมลูอื่น ๆ และการสัมภาษณ์อาจารย์
ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชา 

พฤษภาคม ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/คณะกรรมการ

ทวนสอบฯ/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

เอกสารประกอบการทวน
สอบ 

8. คณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2562 สรุปผลการทวน
สอบ น าเสนอและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกัน 

มิถุนายน คณะกรรมการทวนสอบฯ สรุปผลการทวนสอบฯ 

9. สรุปรายงานการทวนสอบผลลพัธ์การเรียนรู้หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อด าเนินการ
เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 

มิถุนายน ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

รายงานการทวนสอบฯ 
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แนวปฏิบัติ กลไก 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
10. จัดประชุมสมัมนารายวิชาศึกษาท่ัวไป เพื่อให้ความรู้
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้เพิม่เตมิ 

กรกฎาคม ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูรวิชาศึกษา

ทั่วไป 

เอกสารประกอบการประชุม 

10. อาจารย์ผู้สอน/ผูร้ับผดิชอบรายวิชา ปรับปรุงรายวิชา
ใน มคอ.3 เพื่อใช้ในภาคเรียนต่อไป 

กรกฎาคม อาจารยผ์ู้สอน/ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

มคอ.3 
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รายช่ือคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2562 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฎัฐ์ ดิษเจริญ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์  
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุารัตน์ จันทร์เหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเภสัชศาสตร์  
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวณีา ค าพุกกะ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
       คณะบริหารศาสตร์ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ศุทธินี ธิราช   รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาวิทยาลัยแพทย์ฯ 
 7. ดร.วิศรา ไกรวัฒนพงศ์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
       คณะรัฐศาสตร์  
 8. อาจารย์เกษร สายธนู     รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะศิลปศาสตร์  
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชัดา โสภาคะยัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 11. ดร.ติ๊ก แสนบุญ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
       คณะศิลปประยุกตแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ ศรีศิริ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ 
 13. ดร.อัมพล พันธุ์วงศ์    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
       รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน 
       พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เปิดการเรียนการสอน  
ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 43 รายวิชา เลือกรายวิชาทวนสอบ จ านวน 14 วิชา คิดเป็นร้อยละ 32.56  
ของรายวิชาที่เปิดสอน ดังนี้ 
 1. 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะวิทยาศาสตร์  
 2. 1102 109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจ าวัน คณะวิทยาศาสตร์  
 3. 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 คณะศิลปศาสตร์ 
 4. 1421 307 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะศิลปศาสตร์  
 5. 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม คณะศิลปศาสตร์  
 6. 1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล คณะศิลปศาสตร์  
 7. 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม คณะศิลปศาสตร์  
 8. 1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ คณะศิลปศาสตร์  
 9. 1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์  
 10. 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย คณะศิลปศาสตร์  
 11. 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย คณะเภสัชศาสตร์  
 12. 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
 13. 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย คณะรัฐศาสตร์  
 14. 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน คณะรัฐศาสตร์  
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าคะแนนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ล ำดับที ่ รำยกำร 

รายวิชาท่ีทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1101146 

1102109 

1421103 
 

1421307 
 

1431102 
 

1431110 
 

1432100 
 

1438100 
 

1439100 
 

1442100 
 

1502100 
 

1903101 
 

2300112 
 

2300113 
 

1 ด้ำนเนื้อหำและแผนกำรสอน 
1.1 สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) ที่ระบุใน มคอ.3 หมวดที ่5 ข้อที่ 1 แผนการ

จัดการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา และการจัดการเรียนการสอนจริง 
4.18 4.08 4.13 3.73 3.60 4.30 4.00 3.78 3.88 4.00 4.14 4.38 3.33 3.63 

1.2 ช่วงเวลาและจ านวนชัว่โมงที่สอนจริง มคีวามครบถ้วนและสอดคล้องกับที่ระบุใน มคอ.3 4.36 4.23 4.38 3.91 3.80 4.30 4.11 4.00 4.25 3.83 4.00 4.38 3.78 4.00 
1.3 วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู ้
4.09 4.00 3.88 3.91 3.50 4.20 3.78 3.67 4.25 3.83 4.14 4.25 3.33 3.63 

1.4 การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา 4.00 3.92 3.88 3.91 3.80 4.30 3.78 4.67 4.13 4.00 4.00 4.00 3.44 3.50 
2 ด้ำนกำรวดัและประเมินผล 

2.1 วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้  
มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง 

4.00 3.85 3.88 3.73 3.40 4.10 3.44 3.56 4.13 3.83 4.00 4.25 3.22 3.75 

2.2 คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที ่5 ข้อที่ 2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง 

4.18 3.85 4.13 3.82 3.50 4.10 3.67 3.67 4.13 3.83 4.14 4.13 3.22 3.88 

3 ด้ำนมำตรฐำนผลกำรเรยีนรู้ 
3.1 การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  3.91 3.96 3.88 3.73 3.70 3.90 3.67 3.67 3.75 3.50 3.86 3.88 3.56 3.63 
2. ด้านความรู้  4.18 4.00 4.38 4.00 4.00 4.40 4.00 4.00 4.00 3.83 4.14 4.25 3.78 3.88 
3. ด้านทักษะทางปัญญา  4.09 3.69 3.88 3.82 3.70 4.10 3.78 3.78 4.13 3.83 4.00 4.13 3.56 3.63 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  4.09 3.69 3.88 3.64 3.40 4.00 3.33 3.89 4.13 3.83 4.00 4.13 3.44 3.63 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  4.00 3.77 4.00 3.55 3.50 4.20 3.67 3.67 4.00 3.67 4.14 4.13 3.44 3.63 
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ล ำดับที ่ รำยกำร 

รายวิชาท่ีทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1101146 

1102109 

1421103 
 

1421307 
 

1431102 
 

1431110 
 

1432100 
 

1438100 
 

1439100 
 

1442100 
 

1502100 
 

1903101 
 

2300112 
 

2300113 
 

 

3.2 ประสิทธิผลของวธิีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  3.82 3.62 3.63 3.73 3.80 3.90 3.67 3.67 3.75 3.50 3.71 3.88 3.56 3.50 

2. ด้านความรู้  4.00 4.00 4.38 4.00 4.00 4.30 4.11 4.00 3.88 3.83 4.29 4.38 3.67 3.75 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  4.00 3.77 3.75 3.91 3.60 4.00 3.67 3.78 4.13 3.83 4.00 4.25 3.67 3.75 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  4.18 3.69 3.63 3.55 3.20 3.90 3.44 3.78 4.13 3.83 4.00 4.13 3.44 3.63 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  4.00 3.77 3.75 3.64 3.50 4.10 3.67 3.56 3.88 3.50 4.14 4.13 3.44 3.75 

ภำพรวม 4.07 3.85 3.96 3.78 3.63 4.13 3.74 3.76 4.03 3.78 4.04 4.16 3.49 3.70 
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การอภิปรายผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 อภิปรายผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
จ านวน 14 รายวิชา คณะท างานได้สรุปผลการทวนสอบฯ โดยแบ่งเป็น ด้านเนื้อหาและแผนการสอน ด้านการ
วัดและประเมินผล และด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยมีผลการทวนสอบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้ 
1. ด้านเนื้อหาและแผนการสอน 
 1.1 สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) ที่ระบุใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1  
มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา และการจัดการเรียนการสอนจริง มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก
ที่สุด จ านวน 2 วิชา คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของรายวิชาที่ทวนสอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก 
จ านวน 11 วิชา คิดเป็นร้อยละ 78.57 ของรายวิชาที่ทวนสอบและมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง 
จ านวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1) 
 1.2 ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงที่สอนจริง มีความครบถ้วนและสอดคล้องกับที่ระบุใน มคอ. 3  
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 6 วิชา คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของรายวิชาที่ทวนสอบ  
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 8 วิชา คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1) 
 1.3 วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ระบุใน มคอ. 3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 2 วิชา  
คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของรายวิชาที่ทวนสอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 11 วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 78.57 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง จ านวน 1 วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 7.14 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1) 
 1.4 การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 14.26 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก จ านวน 13 วิชา คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1) 
 ในภาพรวม ด้านเนื้อหาและแผนการสอน มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 2 วิชา 
คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 12 วิชา  
คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาเทียบค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนด้าน
เนื้อหาและแผนการสอน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.97 พบว่า มีรายวิชาที่มีค่าคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย จ านวน 7 รายวิชา 
ได้แก่ รายวิชา 1421 307 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 
1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย 
และรายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน (ภาพที่ 1) 
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 ภาพที่ 1 ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรยีนรู้ ด้านเนื้อหาและแผนการสอน 
  หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน 
 
2. ด้านการวัดและประเมินผล 
 2.1 วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 มีความสอดคล้องกับการวัดและ
ประเมินผลจริง มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของรายวิชาที่
ทวนสอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 11 วิชา คิดเป็นร้อยละ 78.57 ของรายวิชา 
ที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง จ านวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของรายวิชา 
ที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1) 
 2.2 คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 2 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 13 วิชา คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของรายวิชา 
ที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง จ านวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของรายวิชา 
ที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1) 
 ในภาพรวม ด้านการวัดและประเมินผล รายวิชามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 13 วิชา 
คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และรายวิชามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลางจ านวน 
1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาเทียบค่าเฉลี่ยของค่าคะแนน 
ด้านการวัดและประเมินผล ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.84 พบว่า มีรายวิชาที่มีค่าคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย จ านวน 7 รายวิชา 
ได้แก่ 1421 307 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม  
1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม 1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ 1442 100 วฒันธรรมร่วมสมัย 
2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย และวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ
อาเซียน (ภาพที่ 2) 
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 ภาพที่ 2 ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรยีนรู้ ด้านการวัดและประเมนิผล 
  หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 ที่มา  ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านการวดัและประเมินผล 
 
3. ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 3.1 การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 4 มีความสอดคล้อง
กับการวัดและประเมินผลจริง 
  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทุกรายวิชาที่ทวนสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก (ตารางที่ 1) 
  2) ด้านความรู้ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 3 วิชา คิดเป็นร้อยละ 21.43 
ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 11 วิชา คิดเป็นร้อยละ 78.57 ของ
รายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1) 
  3) ด้านทักษะทางปัญญา ทุกรายวิชาที่ทวนสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก (ตารางที่ 1) 
  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก จ านวน 12 วิชา คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ปานกลาง จ านวน 2 วิชา คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1) 
  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกรายวิชา
ที่ทวนสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก (ตารางที่ 1) 
  ในภาพรวม การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 4  
มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ทุกรายวิชาที่ทวนสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก 
(ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาเทียบค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ การประเมินผลในแต่ละ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 4 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย 3.86 พบว่า มีรายวิชาที่มีค่าคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย จ านวน 7 รายวิชา ได้แก่  รายวิชา 1421 307 
ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 1432 100 มนุษย์กับ
อารยธรรม 1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย 2300 112 การบริหารรัฐ
กิจกับสังคมไทย และรายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน (ภาพที่ 3) 
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 ภาพที่ 3 ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรยีนรู ้ด้านการวัดและประเมินผล 
  หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 ที่มา  ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 
 3.2 ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทุกรายวิชาที่ทวนสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก (ตารางที่ 1)  
  2) ด้านความรู้ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 
28.57 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 10 วิชา คิดเป็น 
ร้อยละ 71.43 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1) 
  3) ด้านทักษะทางปัญญา มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 1 วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 7.14 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 13 วิชา (ตารางที่ 1) 
  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก จ านวน 13 วิชา คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ปานกลาง จ านวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1) 
  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกรายวิชา
ที่ทวนสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก (ตารางที่ 1) 
  ในภาพรวม ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา ทุกรายวิชามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาเทียบค่าเฉลี่ยของค่า
คะแนนด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.83 พบว่า มีรายวิชาที่มีค่าคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย จ านวน 8 รายวิชา ได้แก่ 1102 
109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจ าวัน 1421 307 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1431 
102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม 1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ 1442 
100 วัฒนธรรมร่วมสมัย 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย และ รายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน (ภาพที่ 4) 
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 ภาพที่ 4  ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรยีนรู ้ด้านการวัดและประเมินผล 
  หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 ที่มา  ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
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 อภิปรายผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
ระดับรายวิชา จ านวน 14 รายวิชา คณะท างานได้สรุปผลการทวนสอบฯ โดยแบ่งเป็น ด้านเนื้อหาและ
แผนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยมีผลการทวนสอบของรายวิชา 
ดังนี้ 
1. รายวิชา 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะวิทยาศาสตร์  

1.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  
 พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พบว่า ประเด็นที่สอดคล้องมากท่ีสุด คือ ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน 
มคอ.3 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.36 รองลงมา คือ สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริง มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.18 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก และวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความ
สอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.09 มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก และน้อยที่สุด คือ การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.00 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  

1.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 พิจารณาด้านการวัดและประเมินผล พบว่า คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัด
และประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.18 และ วิธีวัดและ
ประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00  

1.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
1.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 

กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
   ภาพที่ 5  ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
    รายวิชา 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   ที่มา  ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
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  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง รายวิชา 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมาก
ที่สุด คือ ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.09 รองลงมา 
คือ ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านที่ 2 ความรู้ และ
ด้านที่ 3 ทักษะทาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.18  4.09 4.09 ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ 
ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.91  

1.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา ดังนี้ 

 
   ภาพที่ 6  ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้  
    รายวิชา 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   ที่มา  ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 
  ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 4 ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.18 รองลงมาคือ ด้านที่ 2 ความรู้ ด้านที่ 
3 ทักษะทางปัญญา และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 ส่วนด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.82  

พิจารณาในภาพรวม 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.07 

1.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
ควรเพิ่มกิจกรรมการประเมิน Learning Outcome ด้านที่ 3 ที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น  

การสะท้อนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
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2. รายวิชา 1102 109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจ าวัน คณะวิทยาศาสตร์  
2.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

รายวิชา 1102 109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจ าวัน พบว่า ประเด็นที่สอดคล้องมากท่ีสุด คือ 
ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.23 รองลงมา คือ สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและ
การจัดการเรียนการสอนจริง ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.08 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก และวิธีสอนและ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 ค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.00 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก และประเด็นที่สอดคล้องน้อยที่สุด คือ การจัดการเรียน
การสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.92 

2.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง และ
คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริงมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.85  

2.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
2.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน  

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
   ภาพที่ 7 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรยีนรู้  
    รายวิชา 1102 109 วิทยาศาสตรก์ายภาพในชีวิตประจ าวัน 
   ที่มา  ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 

  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ของรายวิชา 1102 109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากที่สุด คือ ด้านที่ 
2 ความรู้ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.96 และ ด้านที่ 5 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.77 ส่วนด้านที่มี
ความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ ทักษะทางปัญญา และ ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.69  
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2.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา ดังนี้ 

  
   ภาพที่ 8 ผลการทวนสอบฯ ประสทิธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้  
    รายวิชา 1102 109 วิทยาศาสตรก์ายภาพในชีวิตประจ าวัน 
   ที่มา  ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 

 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา 1102 109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจ าวัน มาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน มีความ
สอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีความ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 
รองลงมาคือ ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา และ ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.77 และด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.69 ส่วนด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม มีความสอดคล้องน้อยที่สุดมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.62 
 พิจารณาในภาพรวม 1102 109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจ าวัน มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.85 
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3. รายวิชา 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 คณะศิลปศาสตร์ 
3.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 รายวิชา 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 พบว่า ประเด็นที่สอดคล้องมากท่ีสุด คือ ช่วงเวลาและจ านวน
ชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด รองลงมา
คือ สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียน
การสอนจริงในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก ส่วนประเด็นที่สอดคล้อง
น้อยทีสุ่ด คือ วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ระบุใน มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา ค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.88 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก 

3.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 การวัดและประเมินผลมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยคะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มี
ความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 และวิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน 
มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88  

3.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
3.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน  

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
   ภาพที่ 9 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรยีนรู้  
    รายวิชา 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
   ที่มา  ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 
  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง รายวิชา 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 มีความสอดคล้องในระดับ 
ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด คือ ด้านที ่2 ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 รองลงมา มคีวามสอดคล้องในระดับ 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก คือ ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 ส่วนดา้นที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ด้านที ่3 ทักษะ
ทางปัญญา ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความสอดคล้องในระดับ 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88 
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3.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา ดังนี้ 

 
   ภาพที่ 10 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
    รายวิชา 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
   ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 

 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด
ของเรียนรู้ รายวิชา 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 พบว่า มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์
มากที่สุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 รองลงมาคือ ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา และด้านที่ 
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสอดคล้องในระดับ 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.75 ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม 
และด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.63 
 พิจารณาในภาพรวม 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.96 
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4. รายวิชา 1421 307 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะศิลปศาสตร์  
4.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 รายวิชา 1421 307 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พบว่า ประเด็นที่สอดคล้องมากท่ีสุด 
คือ สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียน
การสอนจริงในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.73 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก รองลงมาคือ ช่วงเวลา
และจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้อง
กับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.91 

4.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.82 และวิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความ
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริงถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.73  

4.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
4.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน  

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
   ภาพที่ 11 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
    รายวิชา 1421 307 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 
  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง รายวิชา 1421 307 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 
ด้านความรู้ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.82 ด้านที่ 1  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.73 และด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.64 ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.55 
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4.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา ดังนี้ 

 
   ภาพที่ 12 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
     รายวิชา 1421 307 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   ที่มา    ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู ้

 
 สอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของ

เรียนรู้ รายวิชา 1421 307 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พบว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.00 รองลงมาคือ ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.91 ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.73 และ ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.64 ส่วนดา้นที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.55 
 พิจารณาในภาพรวม 1421 307 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.78 

4.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
4.4.1 ผู้สอนควรน าผลการประเมิน/ข้อคิดเห็นนักศึกษามาพิจารณาปรับปรุงอย่างจริงจัง 
4.4.1 การจัดกลุ่มเรียนควรจัดให้เหมาะสมกับสาขาที่ไม่ห่างกันมากเพ่ือให้การจัดเนื้อหาให้สอดคล้อง

กับกลุ่มได้ดี 
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5. รายวิชา 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม คณะศิลปศาสตร์  
5.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 รายวิชา 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม พบว่า ประเด็นที่สอดคล้องมากท่ีสุด คือ ช่วงเวลาและ
จ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือ สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริงในระดับมาก  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.60 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก และวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง 
มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  

5.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 และวิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความ
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.40  

5.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน  

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
   ภาพที่ 13 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
     รายวิชา 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 
   ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 
  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง รายวิชา 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม พบว่า ด้านที่มีความ
สอดคล้องมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.00 รองลงมาคือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.70  3.70  3.50 ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 4 ทักษะ

3.7 

4 

3.7 

3.4 

3.5 

ด้านที่ 1 

ด้านที่ 2 

ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 

ด้านที่ 5 



23 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.40 

5.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา ดังนี้ 

 
   ภาพที่ 14 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
     รายวิชา 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 
   ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

 
 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด

ของเรียนรู้ รายวิชา 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม พบว่า ด้านที่มีความสอดคล้องมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 
ด้านความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก รองลงมาคือ ด้านที่ 1 
คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.80  3.60 
3.50 ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง มีคา่คะแนนเฉลี่ย 3.20 
 พิจารณาในภาพรวม 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.63 

5.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
5.4.1 ควรเพิ่มวิธีการเรียนการสอนให้หลากหลาย และควรเพิ่มการท างานกลุ่ม   
5.4.2 ควรปรับเนื้อหาในหมวด 5 ข้อ 1 ให้ชัดเจนครอบคลุมตามค าอธิบาย   
5.4.3 ควรปรับลดสัดส่วนการประเมินผลด้วยการสอบลง โดยอาจพิจารณาการประเมินกด้วยวิธีอ่ืน

เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้สะท้อน Learning Outcome ด้านอื่น ๆ ด้วย  
5.4.4 มคอ.5 หมวด 6 ข้อ 3 แผนการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไปควรน าผลการประเมินของ

นักศึกษามาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงด้วย  
5.4.5 เพ่ิมเติมกิจกรรมทีมในชั้นเรียน และกิจกรรมการท างานเป็นทีม 
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6. รายวิชา 1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล คณะศิลปศาสตร์  
6.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 รายวิชา 1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล พบว่า ประเด็นที่สอดคล้องมากท่ีสุด คือ สาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ (Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริง ช่วงเวลา
และจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ของรายวิชา ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 และเม่ือพิจารณาวิธีสอน
และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 
พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  

6.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง และ
คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.10 

6.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
6.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน มคอ.

3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
   ภาพที่ 15 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
     รายวิชา 1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล 
   ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 

  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง รายวิชา 1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล พบว่า ด้านที่มีความ
สอดคล้องมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.40 รองลงมาคือ ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา มีความ
สอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20  4.10  4.00 ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีความ
สอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.90 
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6.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา ดังนี้ 

 
   ภาพที่ 16 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
     รายวิชา 1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล 
   ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 

 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของเรียนรู้ รายวิชา 1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล พบว่า ด้านที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 2 
ด้านความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านที่ 
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา  
มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.10  4.00 ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีความ
สอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม และด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.90 
 พิจารณาในภาพรวมรายวิชา 1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 
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7. รายวิชา 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม คณะศิลปศาสตร์  
7.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 รายวิชา 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม พบว่า ประเด็นที่สอดคล้องมากท่ีสุด คือ ช่วงเวลาและจ านวน
ชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 รองลงมาคือ 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการ
สอนจริง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก เมื่อพิจารณาวิธีการสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 และการจัดการเรียน
การสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.78 มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก  

7.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 และวิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความ
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.44  

7.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
7.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน  

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
   ภาพที่ 17 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
     รายวิชา 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม 
   ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 

  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง รายวิชา 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม พบว่า ด้านที่มีความสอดคล้อง
มากที่สุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 
รองลงมาคือ ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.78 3.67 3.67 ตามล าดับ ส่วนด้านที่มี
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ความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.33 สอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง  

7.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา ดังนี้ 

 
   ภาพที่ 18 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
     รายวิชา 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม 
   ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 

 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด
ของเรียนรู้ รายวิชา 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม พบว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความ
สอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากท่ีสุด คือ ด้านความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 รองลงมาคือ 
ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา และ ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้าน
ที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.44 
 พิจารณาในภาพรวม 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.74 

7.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
7.4.1 ควรใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย และปรับวิธีการวัดประเมินผลให้หลากหลาย 
7.4.2 ควรปรับ วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล ใน มคอ.3 หมวด 5 ให้สอดคล้องกัน 

เนื่องจากระบุเพียง การบรรยายและการอภิปรายแต่มีการประเมินโครงงาน   
7.4.3 ควรปรับลดสัดส่วนการประเมินผลด้วยการสอบลง 
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8. รายวิชา 1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์ คณะศิลปศาสตร์  
8.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 รายวิชา 1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ พบว่า ประเด็นที่สอดคล้องมากท่ีสุด คือ การจัดการ
เรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.67 รองลงมาคือ ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 พบว่า มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) มีความสอดคล้อง
กับค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริงในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.78 มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก และวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  

8.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ในระดับมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.56 และคะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความ
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 

8.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
8.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน  

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
 ภาพที่ 19 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
   รายวิชา 1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ ์ 
 ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

  
  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง รายวิชา 1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ พบว่า มาตรฐานผล
การเรยีนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
ที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.89 3.78 ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ 
ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67  
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8.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของ

รายวิชา ดังนี้ 

 
 ภาพที่ 20 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
                รายวิชา 1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ ์ 
 ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
  
 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด

ของเรียนรู้ รายวิชา 1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ พบว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความ
สอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 รองลงมา
คือ ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านที่ 1 
คุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.78 3.78 3.67 ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ 
ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.56 
 พิจารณาในภาพรวม 1438100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.76 

8.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
8.4.1 ควรปรับเนื้อหาหรือหัวข้อที่สอนในหมวด 5 ข้อ 1 ให้ชัดเจนและเป็นไปตามค าอธิบายรายวิชา   
8.4.2 ควรปรับ วิธีการสอน และ วิธีการประเมินผล ใน มคอ.3 หมวด 4 และหมวด 5 ให้สอดคล้องกัน 

และมีการประเมินผลโดยการทดสอบทักษะ (มคอ.3 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562)   
8.4.3 ควรปรับเอกสารต าราหลักให้ทันสมัย 
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9. รายวิชา 1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์   
9.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 รายวิชา 1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ พบว่า ประเด็นที่สอดคล้องมากท่ีสุด คือ ช่วงเวลาและ
จ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 และวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ของรายวิชา ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 และสาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริงในระดับมาก มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.88 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  

9.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริงและคะแนน
ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 

9.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
9.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน  

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
  ภาพที่ 21 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
     รายวิชา 1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  
  ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

  
  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง รายวิชา 1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ พบว่า มาตรฐานผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 3 ด้านทักษะ
ทางปัญญา และด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 
รองลงมาคือ ด้านที่ 2 ความรู้ และด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.75  
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9.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 22 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
             รายวิชา 1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

 
 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด

ของเรียนรู้ รายวิชา 1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ พบว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความ
สอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากท่ีสุด คือ  ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา และด้านที่ 4 ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 รองลงมาคือ ด้านที่ 2 ความรู้
และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.88 ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.75 
 พิจารณาในภาพรวม 1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.03 

9.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
ควรมีการประเมินด้วยการสะท้อนคิดการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการฝึกทักษะ เพื่อสะท้อน Learning 

Outcome ด้านที่ 3 
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10. รายวิชา 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย คณะศิลปศาสตร์  
10.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 รายวิชา 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย พบว่า ประเด็นที่สอดคล้องมากท่ีสุด คือ สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริง และการจัดการ
เรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 และวิธีสอนและ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 พบว่า  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.83 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  

10.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง และ
คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.83 

10.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
10.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
  ภาพที่ 23 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
     รายวิชา 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย 
  ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย พบว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ ด้านที่ 3 ด้านทักษะทาง
ปัญญา และด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.83 
รองลงมาคือ และด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.67 ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.5  
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10.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 24 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
             รายวิชา 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย 
ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 

 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด
ของเรียนรู้ รายวิชา 1442100 วัฒนธรรมร่วมสมัย พบว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้อง
ในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากที่สุด คือ  ด้านที่ 2 ความรู้ ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา และด้านที่ 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.83 ส่วนด้านที่มีความ
สอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 
 พิจารณาในภาพรวม 1442100 วัฒนธรรมร่วมสมัย มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.78 
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11. รายวิชา 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย คณะเภสัชศาสตร์  
11.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 รายวิชา 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย พบว่า ประเด็นที่สอดคล้องมากท่ีสุด คือ สาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ (Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริง และวิธี
สอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก รองลงมาคือ ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริง
กับท่ีระบุใน มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา พบว่า มีความถูก
ต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 

11.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14 และวิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความ
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00  

11.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
11.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
 ภาพที่ 25 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
   รายวิชา 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย 
 ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 

  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย พบว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ และด้านที่ 5 ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14 รองลงมาคือ  
ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา และด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.86 
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11.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 26 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
             รายวิชา 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย 
ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 

 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด
ของเรียนรู้ รายวิชา 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย พบว่า ด้านที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 2 
ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.29 มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านที่ 5 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14 4.00 4.00 ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 
คุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.71 มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  
 พิจารณาในภาพรวม 1502100 การดูแลสุขภาพตามวัย มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.04 

11.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
    ควรเพ่ิมต าราหลัก 
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12. รายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสารธารณสุข  
12.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 รายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น พบว่า ประเด็นที่สอดคล้องมากท่ีสุด คือ สาระ/เนื้อหา
การเรียนรู้ (Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริง และ 
ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
มากที่สุด รองลงมาคือ และวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด และการ
จัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.00 

12.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ในระดับมี
ความถูกต้อง ครบถว้น สมบูรณ์มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 และคะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความ
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 

12.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
12.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
 ภาพที่ 27 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
   รายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 
 ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 
  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง รายวิชา 1903101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น พบว่า ด้านที่มีความ
สอดคล้องมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 
รองลงมาคือ ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสอดคล้องในระดับ 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม 
จริยธรรม มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88 
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12.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 28 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
             รายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 
ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 

ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของ
เรียนรู้ รายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น พบว่า ด้านที่มีความสอดคล้องมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 
ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านที่ 3 ทักษะทาง
ปัญญา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 ส่วนด้านที่มีความ
สอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก  
 พิจารณาในภาพรวม 1903101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.16 
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13. รายวิชา 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย คณะรัฐศาสตร์  
13.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 รายวิชา 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย พบว่า ประเด็นที่สอดคล้องมากท่ีสุด คือ สาระ/เนื้อหา
การเรียนรู้ (Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริงใน
ระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด รองลงมาคือ ช่วงเวลาและจ านวน
ชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 พบว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.78  
การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.44 และ วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธี
สอนและกจิกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.33 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปาน
กลาง  

13.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง และ
คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.22 

13.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
13.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
  ภาพที่ 29 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
    วิชา 2300 112 การบริหารรัฐกจิกับสังคมไทย 
  ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 

 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3  
กับการวัดและประเมินผลจริง รายวิชา 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย พบว่า มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.78 รองลงมาคือ ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.56  ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด และด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
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และความรับผิดชอบ และด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.44  

13.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 30 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
             รายวิชา 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย 
ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 

ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของ
เรียนรู้ รายวิชา 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย พบว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความ
สอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากท่ีสุด คือ  ด้านที่ 2 ความรู้ และด้านที่ 3 ด้านทักษะทาง
ปัญญา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 รองลงมาคือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.56 ส่วนด้านที่มี
ความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านที่ 
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.44 
 พิจารณาในภาพรวม 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปาน
กลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.49 

13.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
13.3.1 ควรท าความเข้าใจการเขียนมคอ.3 ให้ชัดเจน เพ่ือให้ข้อมูลในแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กัน 
13.3.2 ควรปรับ มคอ.3  หมวด 2 วัตถุประสงค์รายวิชา ไม่สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา หมวด 

5 ไม่ครอบคลุมตามค าอธิบายรายวิชา ควรระบุให้ครบ และปรับแก้ไขต าราหลัก 
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14. รายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน คณะรัฐศาสตร์  
14.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 รายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า ประเด็นที่สอดคล้องมาก
ที่สุด คือ ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 พบว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา  
ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning 
Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริงในระดับมาก มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.63 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก และวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความ
สอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.63 มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  

14.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88 และวิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความ
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.75  

14.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
14.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
 ภาพที่ 31 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ 
               รายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

  
 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด

ของเรียนรู้ รายวิชา  2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า ด้านที่มีความ
สอดคล้องมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88  มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด 
และ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา ด้านที ่4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
ทีม่ีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.63 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  

3.63 
3.88 

3.63 3.63 

3.63 

ด้านที่ 1 

ด้านที่ 2 

ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 

ด้านที่ 5 
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14.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 32 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
             2300 113 ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

  
 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด

ของเรียนรู้ รายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ และด้าน
ที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.75 รองลงมาคือ ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.63 ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50  
 พิจารณาในภาพรวม 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.70 

14.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
14.4.1 มคอ.3 ควรปรับเนื้อหาหรือหัวข้อที่สอน ในหมวด 5 ข้อ 1 ให้ชัดเจนครอบคลุมตาม

ค าอธิบาย   
14.4.2 ควรน าผลการประเมินของนักศึกษามาใช้ในการวางแผนการปรับปรุง โดยระบุใน มคอ.5 

หมวด 6 ข้อ 3 แผนการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 
3.75 

3.75 3.63 

3.75 

ด้านที่ 1 

ด้านที่ 2 

ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 

ด้านที่ 5 
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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปิดการเรียนการสอน ในปี
การศึกษา 2562 จ านวน 66 รายวิชา เลือกรายวิชาทวนสอบ จ านวน 18 วิชา คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน ดังนี้ 
 1. 1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต คณะวิทยาศาสตร์  
 2. 1100 134 พลังงานและชีวิต คณะวิทยาศาสตร์  
 3. 1100 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะวิทยาศาสตร์  
 4. 1406 111 ความสุขในชีวิต  คณะศิลปศาสตร์  
 5. 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 คณะศิลปศาสตร์  
 6. 1421 223 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะศิลปศาสตร์  
 7. 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม คณะศิลปศาสตร์  
 8. 1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล คณะศิลปศาสตร์  
 9. 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม คณะศิลปศาสตร์  
 10. 1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ คณะศิลปศาสตร์  
 11. 1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์  
 12. 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย คณะศิลปศาสตร์  
 13. 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย คณะเภสัชศาสตร์  
 14. 1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน คณะบริหารศาสตร์  
 15. 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น ว.แพทย์ฯ  
 16. 2135 103 กฎหมายกับสังคม คณะนิติศาสตร์  
 17. 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย คณะรัฐศาสตร์  
 18. 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน คณะรัฐศาสตร์  
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าคะแนนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ล ำดับ

ที่ 
รำยกำร 

1100109 
 

1100134 
 

1100146 

 

1406111 
 

1421103 
 

1421223 
 

1431102 
 

1431110 
 

1432100 
 

1438100 
 

1439100 
 

1442100 
 

1502100 
 

1703110 
 

1903101 
 

2135103 
 

2300112 
 

2300113 

1 ด้ำนเนื้อหำและแผนกำรสอน 
1.1 สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) ที่ระบุใน มคอ.3 

หมวดที่ 5 ขอ้ที่ 1 มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา และ
การจัดการเรียนการสอนจริง 

4.67 4.13 4.40 4.00 4.00 3.89 3.88 4.30 4.11 4.10 4.20 4.25 4.38 3.88 4.44 3.43 3.25 3.75 

 1.2 ช่วงเวลาและจ านวนชัว่โมงที่สอนจริง มคีวามครบถ้วนและ
สอดคล้องกับที่ระบุใน มคอ. 3 

4.56 4.13 4.40 4.17 4.33 4.22 4.00 4.30 4.11 4.10 4.40 4.38 4.25 4.13 4.44 3.71 3.63 3.75 

1.3 วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้อง
กับวธิีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบใุน มคอ. 3 หมวดที ่5 ข้อ
ที่ 1 

4.33 4.25 4.10 3.83 4.00 4.33 3.88 4.30 3.78 3.70 4.30 4.25 4.25 4.00 4.33 3.14 3.38 3.75 

  1.4 การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 

4.33 3.88 4.10 3.83 4.00 4.11 3.38 4.30 3.78 3.80 4.10 4.00 4.25 3.63 4.11 3.00 3.63 3.38 

2 ด้ำนกำรวดัและประเมินผล 
2.1 วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 มี

ความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง  
4.44 4.00 3.90 4.00 3.89 4.11 3.50 4.20 3.56 3.40 4.10 4.00 4.25 3.88 4.33 3.43 3.50 3.75 

2.2 คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที ่5 ข้อที่ 2 มีความสอดคล้อง
กับการวัดและประเมินผลจริง  

4.33 4.13 4.10 4.00 4.00 4.00 3.63 4.30 3.56 3.60 4.10 4.00 4.13 3.88 4.11 3.29 3.38 3.63 

3 ด้ำนมำตรฐำนผลกำรเรยีนรู้ 
3.1 การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที ่4 มคีวามสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  4.00 3.88 4.00 3.67 3.56 3.89 3.63 4.10 3.78 3.80 3.90 3.88 4.00 3.63 4.00 3.57 3.50 3.63 
2. ด้านความรู้  4.44 4.00 4.20 3.83 4.22 4.22 3.88 4.10 4.00 4.10 4.10 4.13 4.13 4.00 4.44 3.86 3.88 3.88 
3. ด้านทักษะทางปัญญา  4.11 4.13 4.00 4.17 3.89 4.00 3.63 4.10 3.67 3.80 4.10 3.88 4.13 3.75 4.22 3.43 3.63 3.63 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  4.00 4.00 4.00 3.67 3.89 4.00 3.13 3.80 3.44 3.80 4.10 4.13 4.00 3.75 4.11 3.57 3.50 3.63 



44 
 

ล ำดับ
ที่ 

รำยกำร 

1100109 
 

1100134 
 

1100146 

 

1406111 
 

1421103 
 

1421223 
 

1431102 
 

1431110 
 

1432100 
 

1438100 
 

1439100 
 

1442100 
 

1502100 
 

1703110 
 

1903101 
 

2135103 
 

2300112 
 

2300113 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

4.22 4.13 4.00 3.50 3.89 3.67 3.38 4.00 3.67 3.70 4.20 4.00 4.13 3.88 4.22 3.43 3.50 3.63 

3.2 ประสิทธิผลของวธิีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  4.00 3.75 3.90 3.83 3.67 3.89 3.75 4.10 3.67 3.80 3.90 3.88 3.88 3.63 4.00 3.43 3.50 3.63 

2. ด้านความรู้  4.33 4.13 4.30 4.00 4.22 4.22 3.88 4.20 4.00 4.10 4.10 4.25 4.25 4.13 4.22 3.86 3.88 3.88 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  4.11 3.88 4.00 4.17 3.89 4.00 3.38 4.10 3.67 3.70 4.10 4.00 4.13 4.00 4.22 3.43 3.63 3.63 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  4.00 4.00 3.90 3.67 3.67 4.00 3.13 3.80 3.44 3.90 4.00 4.13 4.13 3.75 4.11 3.43 3.50 3.63 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

4.22 4.00 4.00 3.50 3.89 3.67 3.38 4.10 3.67 3.60 4.00 4.13 4.13 3.88 4.22 3.57 3.50 3.50 

 
ในภำพรวม 4.26 4.02 4.08 3.86 3.94 4.01 3.59 4.13 3.74 3.81 4.11 4.08 4.15 3.86 4.22 3.47 3.55 3.66 
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การอภิปรายผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 อภิปรายผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
จ านวน 18 รายวิชา คณะท างานได้สรุปผลการทวนสอบฯ โดยแบ่งเป็น ด้านเนื้อหาและแผนการสอน ด้านการ
วัดและประเมินผล และด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยมีผลการทวนสอบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้ 
 
1. ด้านเนื้อหาและแผนการสอน 
 1.1 สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) ที่ระบุใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 มีความ
สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา และการจัดการเรียนการสอนจริง มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด 
จ านวน 6 วิชา คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของรายวิชาที่ทวนสอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 11 
วิชา คิดเป็นร้อยละ 61.11 ของรายวิชาที่ทวนสอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง จ านวน 1 วิชา 
คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 2) 
 1.2 ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงที่สอนจริง มีความครบถ้วนและสอดคล้องกับที่ระบุใน มคอ. 3 มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 9 วิชา คิดเป็นร้อยละ 50 ของรายวิชาที่ทวนสอบ มีความถูก
ต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 9 วิชา คิดเป็นร้อยละ 50 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 2) 
 1.3 วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ระบุใน มคอ. 3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 8 วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 44.44 ของรายวิชาที่ทวนสอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 8 วิชา คิดเป็นร้อยละ 
44.44 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง จ านวน 2 วิชา คิดเป็นร้อยละ 
11.11 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 2) 
 1.4 การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 3 วิชา คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของรายวิชาที่ทวนสอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก จ านวน 12 วิชา คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ปานกลาง จ านวน 3 วิชา คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 2) 
 ในภาพรวม ด้านเนื้อหาและแผนการสอน มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 7 วิชา 
คิดเป็นร้อยละ 38.89 ของรายวิชาที่ทวนสอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 10 วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 55.55 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง จ านวน 1 วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 5.56 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 2) เมื่อพิจารณาเทียบค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนด้านเนื้อหาและ
แผนการสอน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.02 พบว่า มีรายวิชาที่มีค่าคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย จ านวน 8 รายวิชา ได้แก่  
รายวิชา 1406 111 ความสุขในชีวิต 1431 102 ปรัชญากบัชีวิตและสังคม 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม  
1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ 1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน 2135 103 กฎหมายกับสังคม  
2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย และรายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน (ภาพ
ที่ 33)  
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 ภาพที่ 33 ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  
   หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน 
 
2. ด้านการวัดและประเมินผล 
 2.1 วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 มีความสอดคล้องกับการวัดและ
ประเมินผลจริง มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 3 วิชา คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของรายวิชาที่
ทวนสอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 14 วิชา คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของรายวิชาที่ทวนสอบ 
และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง จ านวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 5.55 ของรายวิชาที่ทวนสอบ 
(ตารางที่ 2) 
 2.2 คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 2 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 2 วิชา คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของรายวิชาที่ทวนสอบ มี
ความถูกต้อง ครบถว้น สมบูรณ์มาก จ านวน 14 วิชา คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของรายวิชาที่ทวนสอบและมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง จ านวน 2 วิชา คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 2) 
 ในภาพรวม ด้านการวัดและประเมินผล มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 6 วิชา  
คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของรายวิชาที่ทวนสอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 14 วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 77.78 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง จ านวน 1 วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 5.55 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 2) เมื่อพิจารณาเทียบค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนด้านการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.90 พบว่า มีรายวิชาที่มีค่าคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย จ านวน 7 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 
1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม 1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ 
1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน 2135 103 กฎหมายกับสังคม 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย 
และรายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน (ภาพที่ 34)  
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 ภาพที่ 34 ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล 
   หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านการวดัและประเมินผล 
 
3. ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 3.1 การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 4 มีความสอดคล้อง
กับการวัดและประเมินผลจริง 
  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 18 วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 2) 
  2) ด้านความรู้ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 
22.22 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 14 วิชา คิดเป็นร้อยละ 
77.78 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 2) 
  3) ด้านทักษะทางปัญญา มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 1 วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 5.56 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 17 วิชา คิดเป็นร้อย
ละ 94.44 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 2) 
  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 2 วิชา คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของรายวิชาที่ทวนสอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก จ านวน 15 วิชา คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ปานกลาง จ านวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 2) 
  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความถูก
ต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 2 วิชา คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของรายวิชาที่ทวนสอบ มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 15 วิชา คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง จ านวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 2) 
  ในภาพรวม การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 4  
มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 18 วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 2) เมื่อพิจารณาเทียบค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนด้านมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.89 พบว่า มีรายวิชาที่มีค่าคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย จ านวน 8 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 
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1406 111 ความสุขในชีวิต 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม 1438 100 
ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ 1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน 2135 103 กฎหมายกับสังคม 2300 112  
การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย และรายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน (ภาพที่ 35) 
  

 
 ภาพที่ 35 ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล 
   หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 
 3.2 ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 18 วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 2) 
  2) ด้านความรู้ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 7 วิชา คิดเป็นร้อยละ 
38.39 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 11 วิชา คิดเป็นร้อยละ 
61.11 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 2) 
  3) ด้านทักษะทางปัญญา มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 1 วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 5.55 ของรายวิชาที่ทวนสอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 16 วิชา คิดเป็นร้อยละ 
88.88 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง จ านวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 
5.55 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 2) 
  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก จ านวน 17 วิชา คิดเป็นร้อยละ 94.44 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ปานกลาง จ านวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 2) 
  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความถูก
ต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 2 วิชา คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของรายวิชาที่ทวนสอบ มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 15 วิชา คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง จ านวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที ่2)  
  ในภาพรวม ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 18 วิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาที่ทวนสอบ  
(ตารางที่ 2) เมื่อพิจารณาเทียบค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.88 พบว่า  
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มีรายวิชาที่มีค่าคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย จ านวน 8 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 1406111 ความสุขในชีวิต 1421 
103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม 1438 100 
ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ 2135 103 กฎหมายกบัสังคม 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย และ
รายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน (ภาพที่ 36) 
   

 
 ภาพที่ 36 ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล 
   หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
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 อภิปรายผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ระดับรายวิชา จ านวน 18 รายวิชา คณะท างานได้สรุปผลการทวนสอบฯ โดยแบ่งเป็น ด้านเนื้อหาและ
แผนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยมีผลการทวนสอบของรายวิชา 
ดังนี้ 
 
1. รายวิชา 1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต คณะวิทยาศาสตร์  

1.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  
 พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา 1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต พบว่า ประเด็นที่มีความ
สอดคล้องมากที่สุด คือ สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา
และการจัดการเรียนการสอนจริงในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด 
รองลงมาคือ ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56 และวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด 

1.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 พิจารณาด้านการวัดและการประเมินผล พบว่า วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความ
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.44 รองลงมาคือ คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.33 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด 

1.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
1.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 

กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
 ภาพที่ 37 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ 
                รายวิชา 1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต   
 ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
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  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละดา้นที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริงของรายวิชา 1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต พบว่า ด้านที่มี
ความสอดคล้องมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 มีความสอดคล้องในระดับ ครบถว้น สมบูรณ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านที่ 
3 ทักษะทางปัญญา มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 และน้อยที่สุดคือ 
ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 2 ด้านความรู้ และด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 

1.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 38 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
             รายวิชา 1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต   
ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

 

  ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชาของมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ด้านที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 2 
ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านที่ 5 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 มีความ
สอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด และด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 มีความ
สอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก ด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม 
และด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 
 พิจารณาในภาพรวม รายวิชา 1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.26 
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1.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
1.4.1 อยากให้ส่งเสริมนักศึกษาท ากิจกรรมในการค้นหาความจริงด้านวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ที่แชร์กัน

ทั่วไปว่ามีความถูกต้องแท้จริงอย่างไร เพราะส่วนใหญ่ที่แชร์กันแบบผิด ๆ จะเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็น
ส่วนใหญ่ 

1.4.2 ควรจัดกิจกรรมประกอบรายวิชาเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น จัดท าคลิปวิดีโอ
ที่ให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ การให้ความรู้ที่ถูกต้อง 
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2. รายวิชา 1100 134 พลังงานและชีวิต คณะวิทยาศาสตร์  
2.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา 1100 134 พลังงานและชีวิต พบว่า ประเด็นที่มีความสอดคล้อง
มากที่สุด คือ วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด รองลงมาคือ สาระ/
เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอน
จริงและช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกบัที่ระบุใน มคอ.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก และน้อยที่สุดคือ การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  

2.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 พิจารณาด้านการวัดและประเมินผล พบว่า คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัด
และประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 และวิธีการวัดและ
ประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณม์าก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00  

2.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
2.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 

กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
  ภาพที่ 39 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
    รายวิชา 1100 134 พลังงานและชีวิต 
  ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 

 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 กับ
การวัดและประเมินผลจริงของรายวิชา 1100 134 พลังงานและชีวิต พบว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน  
มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากที่สุด คือ ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา ด้านที่ 5 ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 รองลงมาคือ  ด้าน
ที่ 2 ความรู้ ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 ส่วนด้าน
ที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88 
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2.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด

ของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 40 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
             รายวิชา 1100 134 พลังงานและชีวิต 
ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

 

 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของ
รายวิชาของมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน พบว่า รายวิชา 1100 134 พลังงานและชีวิต พบว่า มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 รองลงมา คือ ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88 ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 
คุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.75 
 พิจารณาในภาพรวม รายวิชา 1100 134 พลังงานและชีวิต มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.02 

2.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
2.4.1 ควรปรับวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนการสอน  
2.4.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ใน มคอ.3 หมวด ไม่ครอบคลุม Learning Outcome ด้านที่ 1-3    
2.4.3 ควรเพิ่มเอกสารต าราหลัก  
2.4.4 มคอ.5 บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ได้แก่ หมวดที่ 4 หมวดที่ 6 
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3. รายวิชา 1100 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะวิทยาศาสตร์  
3.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา 1100 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พบว่า ประเด็นที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด คือ สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) มี
ความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริง และช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงทีส่อนจริง
กับท่ีระบุใน มคอ.3 พบว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40 วิธีสอนและกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 และการจัดการ
เรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.10 

3.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 พิจารณาด้านการวัดและประเมินผล พบว่า คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัด
และประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.16 และ วิธีการวัดและ
ประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.90  

3.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
3.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน  

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
 ภาพที่ 41 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
    รายวิชา 1100 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

  
  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริงของรายวิชา 1100 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พบว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก 
โดยมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 รองลงมาคือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านที่ 5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 
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3.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 42 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
             รายวิชา 1100 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 

  ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชาของมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน พบว่า รายวิชา 1100 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พบว่า ด้านที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.30 มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา 
และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสอดคล้องใน
ระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 
คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความสอดคล้องในระดับ 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.90 
 พิจารณาในภาพรวม รายวิชา 1100 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.08 

3.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
3.4.1 อยากให้ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในรายวิชาเป็นกิจกรรมระดับมหาลัย เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา

ได้เขา้ถึงกิจกรรมที่เสริมทักษะในระดับมหาลัย 
3.4.2 ขอให้น ากิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ร่วมกับรายวิชา 
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4. รายวิชา 1406 111 ความสุขในชีวิต คณะศิลปศาสตร์  
4.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา 1406 111 ความสุขในชีวิต พบว่า ประเด็นที่มีความสอดคล้องมาก
ที่สุด คือ ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 พบว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มี
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริงในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
มาก วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน 
มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.83 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  

4.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง และ
คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 

4.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
4.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 

กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
  ภาพที่ 43 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
    รายวิชา 1406 111 ความสุขในชีวิต 
  ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 

  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริงของรายวิชา 1406111 ความสุขในชีวิต พบว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากที่สุด คือ ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ ด้านที่ 2 ความรู้ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.83 3.67 3.67 ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีความสอดคล้อง
น้อยที่สุด คือ ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.50 
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4.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 44 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
      รายวิชา 1406 111 ความสุขในชีวิต 
ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

 
  ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชาของมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน พบว่า รายวิชา 1406 111 ความสุขในชีวิต พบว่า 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากที่สุด คือ ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ ด้านที่ 2 ความรู้ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00  3.83  3.67 ตามล าดับ ส่วน
ด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 
 พิจารณาในภาพรวม รายวิชา 1406 111 ความสุขในชีวิต มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.86 

4.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
ควรเพิ่มหัวข้อการจัดการความทุกข์ 
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5. 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 คณะศิลปศาสตร์  
5.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  
พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 พบว่า ประเด็นที่มีความ

สอดคล้องมากที่สุด คือ ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33   
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด และสาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) มีความ
สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริง วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการ
จริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอนบรรลุ
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.00 

5.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 พิจารณาด้านการวัดและประเมินผล พบว่า คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัด
และประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 และวิธีการวัดและ
ประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.89  

5.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน  

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
 ภาพที่ 45 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
    รายวิชา 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  
 ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

 
 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 กับ
การวัดและประเมินผลจริงของรายวิชา 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 พบว่า ด้านที่มีความสอดคล้องมาก
ที่สุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 มีความสอดคล้องครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.89 มีความสอดคล้องครบถ้วน สมบูรณ์มาก 
และด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.89 มีความสอดคล้องครบถ้วน สมบูรณ์มาก ส่วนด้านที่มี
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ความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.56 มีความสอดคล้องครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก  

5.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 46 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
  รายวิชา 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  
ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

  
 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของ
รายวิชาของมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน รายวิชา 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 พบว่า สอดคล้อง
มากที่สุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.89 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก ส่วนด้านที่มีความ
สอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม และด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  
 พิจารณาในภาพรวม รายวิชา 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.86 
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6. รายวิชา 1421 223 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะศิลปศาสตร์  
6.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  
 พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา 1421 223 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

พบว่า ประเด็นที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด คือ วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความ
สอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มากที่สุด รองลงมาคือ ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.22 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ของรายวิชา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก และมีสาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริงในระดับมาก มี
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.89 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก 

6.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 พิจารณาด้านการวัดและประเมินผล พบว่า วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความ
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 
และคะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 

6.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
6.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 

กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
 ภาพที่ 47 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
    รายวิชา 1421 223 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
 ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 

  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริงของรายวิชา 1421 223 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ พบว่า ด้านที่มีความสอดคล้องมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 มีความสอดคล้อง
ในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก รองลงมาคือ ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 4.00 3.89 ตามล าดับ ส่วน
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ด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  

6.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 48 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
   รายวิชา 1421 223 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 

  ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชาของมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน รายวิชา 1421 223 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ พบว่า สอดคล้องมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 มีความสอดคล้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 4.00 3.89 ตามล าดับ 
ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  
 พิจารณาในภาพรวม รายวิชา 1421 223 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.01 

6.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
ปรับปรุงแผนการสอนจ านวน 15 สัปดาห์ 
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7. รายวิชา 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม คณะศิลปศาสตร์  
7.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  
 พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม พบว่า ประเด็นที่มีความ

สอดคล้องมากที่สุด คือ ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก รองลงมาคอื สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) มีความ
สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริง วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการ
จริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอนบรรลุ
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.38 

7.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 พิจารณาด้านการวัดและประเมินผล พบว่า วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความ
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.50 และคะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.63 

7.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
7.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 

กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
 ภาพที่ 49 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
    รายวิชา 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 
 ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

  
  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริงของรายวิชา 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม พบว่า ด้านที่มีความ
สอดคล้องมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88 มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์
มาก รองลงมาคือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.63 มีความ
สอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.38 ส่วนด้านที่มี
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ความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.13 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง  

7.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 50 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
   รายวิชา 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 
ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

 
  ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชาของมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน รายวิชา 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม พบว่า 
สอดคล้องมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก 
รองลงมาคือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.75  
3.38  3.38 ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.13 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง  
 พิจารณาในภาพรวม รายวิชา 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.59 
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8. รายวิชา 1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล คณะศิลปศาสตร์  
8.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา 1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล พบว่า สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริง ช่วงเวลาและ
จ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับ
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ของรายวิชา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  

8.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 พิจารณาด้านการวัดและประเมินผล พบว่า วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความ
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง และคะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและ
ประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.56 

8.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
8.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน  

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
 ภาพที่ 51 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
    รายวิชา 1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล 
 ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

 
  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริงของรายวิชา 1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล พบว่า มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม 
จริยธรรม ด้านที่ 2 ความรู้ ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก รองลงมาคือ ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ 
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.44 มีความสอดคล้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง  
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8.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 52 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
   รายวิชา 1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล 
ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

 
  ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชาของมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน พบว่า รายวิชา 1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล พบว่า 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 
ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา และด้าน
ที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนด้านที่มีความสอดคล้อง
น้อยที่สุด คือ ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.44 
 พิจารณาในภาพรวม รายวิชา 1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.74 
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9. รายวิชา 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม คณะศิลปศาสตร์  
9.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  
 พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม พบว่า ประเด็นที่มีความ

สอดคล้องมากที่สุด คือ สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา
และการจัดการเรียนการสอนจริงและช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 พบว่า  
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 และวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการ
จริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอนบรรลุ
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.78 ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
มาก  

9.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 พิจารณาด้านการวัดและประเมินผล พบว่า คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัด
และประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 และวิธีการวัด
และประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ในระดับมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20  

9.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
9.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 

กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
 ภาพที่ 53 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
    รายวิชา 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม 
 ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

  
  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริงของรายวิชา 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม พบว่า มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา ด้านที่ 5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.78 3.67 3.67 ตามล าดับ 

3.78 

4 

3.67 
3.44 

3.67 

ด้ำนที่ 1 

ด้ำนที่ 2 

ด้ำนที่ 3 ด้ำนที่ 4 

ด้ำนที่ 5 



68 
 

ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มี
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.80 

9.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 54 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
   รายวิชา 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม 
ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 

  ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชาของมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน พบว่า รายวิชา 1432100 มนุษย์กับอารยธรรม พบว่า 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 
ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา  
ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 
ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.44  
 พิจารณาในภาพรวม รายวิชา 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.74 

9.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
9.4.1 ควรปรับ วิธีการสอน และ วิธีการประเมินผล ใน มคอ.3 หมวด 4 ให้สอดคล้องกัน เนื่องจาก

ระบุเพียง การบรรยายและการอภิปรายแต่มีการประเมินโครงงาน 
9.4.2 ควรปรับลดสัดส่วนการประเมินผลด้วยการสอบลง เพ่ือให้สะท้อน Learning Outcome ด้าน

อ่ืน ๆ ด้วย  
9.4.3 มคอ.3 หมวด 2 ข้อ 2 ควรระบุการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษานั้นว่า มีการปรับปรุง

รายวิชาที่เขียนกว้าง ไม่เชื่อมโยงจากแผนการปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาก่อนหน้า 
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10. รายวิชา 1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์ คณะศิลปศาสตร์  
10.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

    พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา 1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ พบว่า ประเด็นที่มี
ความสอดคล้องมากท่ีสุด คือ สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.10 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก และ
ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.10 มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา ในระดับมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.80 และวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความ
สอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.70 มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  

10.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
    พิจารณาด้านการวัดและประเมินผล พบว่า คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการ
วัดและประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.60 และ 
วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ในระดับ 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.40  

10.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
    10.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
 ภาพที่ 55 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
    รายวิชา 1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์  
 ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

 
  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริงของรายวิชา 1438100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ พบว่า มาตรฐานผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.10 รองลงมาคือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา และด้านที่ 4 ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.80 ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด 
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คือ ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย  
3.70 

10.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 56 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
   รายวิชา 1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ ์
ที่มา    ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู ้

 
  ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชาของมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน พบว่า รายวิชา 1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์
พบว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากที่สุด คือ
ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.10 รองลงมาคือ ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม และด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.90  3.80  3.70 
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.60 
 พิจารณาในภาพรวม รายวิชา 1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.81 

10.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
10.4.1 1. มคอ.3 หมวด 4 และหมวด 5 ควรปรับวิธีการสอน และ วิธีการประเมินผลให้สอดคล้อง

กัน เช่น มีการประเมินผลโดยการทดสอบทักษะ แต่วิธีการสอนเป็นแบบบรรยาย/อภิปราย 
10.4.2 ควรปรับเอกสารต าราหลักให้ทันสมัย 
10.4.3 ควรบันทึกข้อมูล มคอ.5 ให้ครบถ้วน ได้แก่ หมวดที่ 4 หมวดที่ 6   
10.4.4 ควรน าผลการประเมินของนักศึกษามาใช้ในการวางแผนการปรับปรุง โดยระบุใน มคอ.5 

หมวด 6 ข้อ 3 แผนการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป 
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11. รายวิชา 1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์  
11.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา 1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ พบว่า ประเด็นที่มีความ
สอดคล้องมากที่สุด คือ ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 พบว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40 รองลงมาคือ วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความ
สอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มากท่ีสุด และมีสาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริงในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 และการจัดการเรียนการสอนบรรลุ
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.10 

11.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 พิจารณาด้านการวัดและประเมินผล พบว่า วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความ
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง และคะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและ
ประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.10 

11.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
11.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
 ภาพที่ 57 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
    รายวิชา 1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
 ที่มา    ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู ้

 
 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 กับ
การวัดและประเมินผลจริงของรายวิชา 1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ พบว่า มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์
มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 รองลงมาคือ ด้านที่ 2 ความรู้ ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา และด้านที่ 4 ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่า
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คะแนนเฉลี่ย 4.10 ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม มีความสอดคล้อง
ในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.90 

11.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 58 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
   รายวิชา 1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
ที่มา    ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู ้

 
  ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด
ของรายวิชาของมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน พบว่า รายวิชา 1438100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์
พบว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากที่สุด คือ 
ด้านที่ 2 ความรู้ และด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.10 รองลงมาคือ ด้านที่ 4 ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 
คุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.90 
 พิจารณาในภาพรวม รายวิชา 1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 

11.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
11.4.1 มคอ.3 หมวด 4 และหมวด 5 ควรปรับวิธีการสอน และ วิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกัน 

เช่น มีการประเมินผลโดยการทดสอบทักษะ แต่วิธีการสอนเป็นแบบบรรยาย/อภิปราย 
11.4.2 ควรปรับเอกสารต าราหลักให้ทันสมัย 
11.4.3 ควรบันทึกข้อมูล มคอ.5 ให้ครบถ้วน ได้แก่ หมวดที่ 4 หมวดที่ 6 
11.4.4 ควรน าผลการประเมินของนักศึกษามาใช้ในการวางแผนการปรับปรุง โดยระบุใน มคอ.5 

หมวด 6 ข้อ 3 แผนการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป 
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12. รายวิชา 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย คณะศิลปศาสตร์  
12.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย พบว่า ประเด็นที่มีความสอดคล้อง
มากที่สุด คือ ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 รองลงมาคือ สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) มีความสอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริงในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 และวิธีสอนและกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.25 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด และการจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ของรายวิชา ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 

12.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 พิจารณาด้านการวัดและประเมินผล พบว่า วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความ
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง และคะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและ
ประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณม์าก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 

12.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
12.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
 ภาพที่ 59 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
    รายวิชา 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย 
 ที่มา    ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู ้

   
  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริงของรายวิชา 1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ พบว่า มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ 
และ ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 รองลงมาคือ 
ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 
ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม และด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.88 
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12.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 60 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
   รายวิชา 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย 
ที่มา    ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู ้

 
  ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย พบว่า ด้านที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.25 มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านที่ 4 ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก และ
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก ส่วนด้าน
ที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88 มีความสอดคล้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  
 พิจารณาในภาพรวม รายวิชา 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.08 
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13. รายวิชา 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย คณะเภสัชศาสตร์  
13.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย พบว่า ประเด็นที่มีความ
สอดคล้องมากที่สุด คือ สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา
และการจัดการเรียนการสอนจริงในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 และช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริง
กับท่ีระบุใน มคอ.3  วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา ในระดับมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 

13.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 พิจารณาด้านการวัดและประเมินผล พบว่า วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความ
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 และ
คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 

13.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
13.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
 ภาพที่ 59 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
    รายวิชา 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย 
 ที่มา    ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู ้

  
  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริงของรายวิชา 1502100 การดูแลสุขภาพตามวัย พบว่า มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ 
ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม และด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.00 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  
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13.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 60 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
   รายวิชา 1502100 การดูแลสุขภาพตามวัย 
ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

 
  ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย พบว่า ด้านที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก รองลงมาคือ ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา  
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก 
ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88 มีความ
สอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  
 พิจารณาในภาพรวม รายวิชา 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.15 

13.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
ควรเพิ่มต าราหลัก 
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14. รายวิชา 1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน คณะบริหารศาสตร์  
14.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา 1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน พบว่า ประเด็นที่มีความ
สอดคล้องมากที่สุด คือ ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13  
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอน
และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการ
สอนจริง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก และการจัดการเรียนการสอนบรรลุ
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.63 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  

14.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 พิจารณาด้านการวัดและประเมินผล พบว่า วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความ
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง และคะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและ
ประเมินผลจริง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  

14.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
14.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
 ภาพที่ 61 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
    รายวิชา 1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน 
 ที่มา    ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู ้
 

  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริงของรายวิชา 1703110 ทักษะชีวิตทางการเงิน พบว่า มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.88  3.75  3.75 ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม 
จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.63 
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14.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 62 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
   รายวิชา 1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน 
ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 

  ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของรายวิชาของมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน พบว่า รายวิชา 1703110 ทักษะชีวิตทางการเงิน  พบว่า 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 
ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 รองลงมาคือ ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00  3.88  3.75 ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 
คุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.63 
 พิจารณาในภาพรวม รายวิชา 1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.86 

14.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
14.4.1 ควรปรับ วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล ใน มคอ.3 หมวด 4 และหมวด 5 

ให้สอดคล้องกัน   
14.4.2 ควรเพิ่มเอกสารต าราหลัก ใน มคอ.3 หมวด 6 ข้อ 1   
14.4.3 ควรน าผลการประเมินของนักศึกษามาใช้ในการวางแผนการปรับปรุง โดยระบุใน มคอ.5 

หมวด 6 ข้อ 3 แผนการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป  
14.4.4 มคอ.5 บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน 
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15. รายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
15.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น พบว่า ประเด็นที่มีความ
สอดคล้องมากที่สุด คือ สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา
และการจัดการเรียนการสอนจริง และช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.44 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้อง
กับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณม์าก
ที่สุด และการจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  

15.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ในระดับ 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 และคะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความ
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 

15.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
15.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
 ภาพที่ 63 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
    รายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 
 ที่มา    ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู ้

 
  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง รายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น พบว่า สอดคล้องมาก
ที่สุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.44 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มากท่ีสุด และด้านที่ 4 ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
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มาก ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 มีความ
สอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  

15.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 64 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
   รายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 
ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

 
  ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น พบว่า สอดคล้องมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.22 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก ส่วนด้าน
ที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 มีความสอดคล้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  
 พิจารณาในภาพรวม รายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 
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16. รายวิชา 2135 103 กฎหมายกับสังคม คณะนิติศาสตร์  
16.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา 2135 103 กฎหมายกับสังคม พบว่า ประเด็นที่มีความสอดคล้อง
มากที่สุด คือ ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.71 มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก รองลงมาคือ สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) มีความสอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริงในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.43 มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.14 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง และการจัดการ
เรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.00 มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ปานกลาง  

16.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ในระดับ 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.43 และคะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความ
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.29 

16.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
16.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
 ภาพที่ 65 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
    รายวิชา 2135 103 กฎหมายกับสังคม 
 ที่มา    ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู ้

 
  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ของรายวิชา 2135103 กฎหมายกับสังคม พบว่า ด้านที่มีความสอดคล้อง
มากที่สุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.86 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก รองลงมาคือ 
ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม และด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.57 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 3 ทักษะ
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ทางปัญญา และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.43 มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  

16.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 66 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
   รายวิชา 2135 103 กฎหมายกับสังคม 
ที่มา    ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู ้

 
  ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา 2135 103 กฎหมายกับสังคม พบว่า ด้านที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.86 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก รองลงมาคือ ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.57 มีความสอดคล้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 3 ทักษะทาง
ปัญญา ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.43 มีความ
สอดคล้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง  
 พิจารณาในภาพรวม รายวิชา 2135 103 กฎหมายกับสังคม มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปาน
กลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.47 

16.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
16.4.1 ควรปรับ มคอ.3 หมวด 4 และหมวด 5 ข้อ 1 โดยระบุวิธีการสอนที่ใช้เฉพาะแต่ละหัวข้อ

เนื่องจากเหมือนกันทุกหัวข้อ  
16.4.2 ควรปรับสัดส่วนการประเมินให้เหมาะสมเพ่ือให้สะท้อน Learning Outcome ด้านที่ 3 

เนื่องจากมีการประเมินด้วยการสอบ ร้อยละ 80  
16.4.3 ควรน าข้อเสนอแนะหรือผลการประเมินของนักศึกษามาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอน เช่น การใช้เกม เป็นต้น 
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17. รายวิชา 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย คณะรัฐศาสตร์  
17.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย พบว่า ประเด็นที่มีความ
สอดคล้องมากที่สุด คือ ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอน
บรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา ในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.63 รองลงมาคือ วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.38 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง และสาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ (Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริงในระดับ
ปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.25 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง  

17.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ในระดับ 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 และคะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความ
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.38 

17.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
17.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
 ภาพที่ 67 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
   รายวิชา 2300 112 การบริหารรฐักิจกับสังคมไทย 
 ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

 
  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 
กับการวัดและประเมินผลจริงของรายวิชา 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย พบว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.88 รองลงมาคือ ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.63 ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ 
ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านที่ 5 ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50  
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17.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 67 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
   รายวิชา 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย 
ที่มา    ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู ้

 
  ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย พบว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องใน
ระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88 รองลงมาคือ ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.63 ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม  
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 
 พิจารณาในภาพรวม รายวิชา 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.55 

17.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ 
17.4.1 ปรับหมวด 5 ข้อ 1 เนื้อหาให้ชัดเจน สอดคล้องตามค าอธิบายรายวิชา และข้อ 2 สัดส่วน

การประเมินผลให้เหมาะสม  
17.4.2 ปรับเอกสารต าราหลัก 
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18. รายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน คณะรัฐศาสตร์  
18.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  

 พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา รายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน พบว่า 
ประเด็นที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด คือ สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) มีความสอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริง ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริงกับที่ระบุใน มคอ.3 และ
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.
3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.75 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก และการจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมาย
และวัตถุประสงค์ของรายวิชา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.38 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง  

18.2 ด้านการวัดและประเมินผล  
 วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ในระดับ 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.75 และคะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีความ
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.63 

18.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
18.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  

 
 ภาพที่ 68 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
   รายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน 
 ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

 
  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริงของรายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน พบว่า 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 
ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88 ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 
3 ทักษะทางปัญญา ด้านที ่4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านที่ 5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.63 มีความสอดคล้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  
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18.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 69 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้  
   รายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน 
ที่มา    ค านวณจากตารางที่ 2 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู ้

 
  ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน พบว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความ
สอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88 รองลงมาคือ 
ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.63 ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 
 พิจารณาในภาพรวม รายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.66 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.63 

3.88 

3.63 3.63 

3.5 

ด้ำนที่ 1 

ด้ำนที่ 2 

ด้ำนที่ 3 ด้ำนที่ 4 

ด้ำนที่ 5 



87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรม 
การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2562 
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แบบฟอร์มกำรทวนสอบผลลัพธ์กำรเรียนรู้หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
รายวิชา ............................................................... 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .......... 
 

ค าชี้แจงแบบฟอร์มทวนสอบฯ : เกณฑ์ในการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปี
การศึกษา 2562 โดยแบ่งระดับคุณภาพของข้อมูลรายวิชา เป็น 5 ระดับ ดังนี้  
 ระดับ 5 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด  
 ระดับ 4 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  
 ระดับ 3 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง  
 ระดับ 2 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์น้อย  
 ระดับ 1 มีความไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์  

ล าดับ รายการ 
ผลการทวนสอบ ( √ ) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

5 4 3 2 1 
1 เนื้อหาและแผนการสอน       

1.1 สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) 
ที่ระบุใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 มีความ
สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา และการจัดการ
เรียนการสอนจริง 
(กรณีท่ีไม่ตรงมีการระบุปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขไว้ใน มคอ.5 หรือไม่) 

      

1.2 ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงที่สอนจริง มีความ
ครบถ้วนและสอดคล้องกับทีร่ะบุใน มคอ. 3 
(กรณีท่ีไม่ตรงมีการระบุปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขไว้ใน มคอ.5 หรือไม่) 

      

1.3 วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง 
มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ระบุใน มคอ. 3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 

      

1.4 การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
(ดูจากภาพรวม มคอ.5 และสอบถาม) 

      

2 การวัดและประเมินผล       

2.1 วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 หมวด
ที่ 5 ข้อที่ 1 มีความสอดคล้องกับการวัดและ
ประเมินผลจริง (สอบถาม) 

      

2.2 คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 2 
มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง 
(สอบถาม) 
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ล าดับ รายการ 
ผลการทวนสอบ ( √ ) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

5 4 3 2 1 

3 มาตรฐานผลการเรียนรู้       

3.1 การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที ่4 มีความสอดคล้อง
กับการวัดและประเมินผลจริง 

      

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม        

2. ด้านความรู้        
3. ด้านทักษะทางปัญญา        

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

      

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

      

3.2 ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการ
เรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

      

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม        

2. ด้านความรู้        

3. ด้านทักษะทางปัญญา        

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

      

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

      

 
รวม        

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 

 
 


