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ก

คานา
การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความสาคัญต่อการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพประสิ ทธิผล กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้กาหนดหลักสาคัญที่การมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต
(Leaning Outcomes) เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ
และมั่น ใจถึงกระบวนการการผลิ ตบั ณฑิ ต เพื่อให้ คุณวุฒิ ห รือปริญญาของสถาบันอุ ดมศึก ษาของ
ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ เพื่ อให้
บัณฑิตเกิดการเรียนรู้ทั้งวิชาการและการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและมีความสุข ซึง่ เป็นหลักประกัน
ว่านักศึกษาได้ผ่านการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมิน มีการ
ทวนสอบความรู้ความสามารถของนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คู่มือการปฏิบัติงาน “การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้คณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่
สนใจทั่วไปได้เข้าใจถึงกระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อให้การดาเนินการการทวนสอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นแนวปฏิบัติให้ผู้ที่จะดาเนินการทวนสอบผลลัพธ์
การเรียนรู้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอนการดาเนินงานและการดาเนินการทวน
สอบผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ผู้ จั ด ท าหวั ง ว่ า คู่ มื อ เล่ ม นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
คณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและผู้อ่านทุก
ท่ า น พร้ อ มนี้ ผู้ จั ด ท าขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการรวบรวมเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประกอบการเขียนคู่มือนี้
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมา ความจาเป็น ความสาคัญ
ด้ว ยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ อ อกประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาและสาขา/สาขาวิชา ให้การจัด
การศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่ง
สามารถสรุปหลักสาคัญ คือ มุ่งเน้นขั้นตอนการดาเนินการ กระบวนการพัฒนาปรับปรุง และการประกัน
คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ มั่ น ใจในประสิ ท ธิ ผ ลของการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ บ รรลุ คุ ณ ภาพของแต่ ล ะ
สถาบันอุดมศึกษา สร้างนวัตกรรมคุณภาพและกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถาบันศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติยึดหลักสาคัญที่การมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของบัณฑิต (Leaning Outcomes) เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
เข้าใจและมั่นใจถึงกระบวนการการผลิตบัณฑิต เพื่อให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ
ไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ คือข้อกาหนดเฉพาะที่เป็นผลมุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้น จากการเรียนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต เกิ ด การเรี ย นรู้ ทั้ ง วิ ช าการและการด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ธรรมและมี ค วามสุ ข เพื่ อ เ ป็ น
หลักประกันว่านักศึกษาได้ผ่านการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมิน
มีการทวนสอบความรู้ความสามารถของนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การกาหนดให้มีการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ทุกหลักสูตรซึ่งรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2 ) ในหมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 7. ตัวบ่งชี้
การดาเนินงาน กาหนด ตัวบ่งชี้ข้อที่ 6 ระบุไว้ ว่า มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละปี
การศึกษา เป็นเกณฑ์ข้อหนึ่งที่ให้ความสาคัญ กับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดจึงจาเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการวัดและ
ประเมินผล และสะดวกต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร
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งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ได้จัดทาคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้มีการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การการทวนสอบผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ห มวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ผู้ที่จะดาเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและ
เป็นไปตามขั้นตอนการดาเนินงาน
3. เพื่อให้การดาเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถปฏิบัติและ
ดาเนินการไปในทางเดียวกัน
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผู้เรียน
เกิดสมรรถนะตามที่รายวิชากาหนด
2. ผู้ปฏิบัติงานดาเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอนการดาเนินงาน
3. การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
1.4 ขอบเขตของการจัดทาคู่มือ
คู่มือการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นคู่มือการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโดยครอบคลุมรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
ประกอบด้วย ความสาคัญ ความหมาย การทวนสอบกับ มคอ. ต่าง ๆ ผู้ทวนสอบ กระบวนการ วิธีการ
กรรมการทวนสอบ ปฏิทิน การดาเนินการ การรายงานผล การนาผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“คณะ” หมายความว่ า คณะ วิ ท ยาลั ย สถาบั น ส านั ก ที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ
บัณฑิตศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
“คณะกรรมการบริ ห ารวิ ช าการ” หมายความว่ า คณะกรรมการบริ ห ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
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“งานทะเบี ย นนั กศึกษาและประมวลผล” หมายความว่า งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล
กองบริการการศึกษา
“กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ” หมายความว่ า กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร” หมายความว่า งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“การทวนสอบ” หมายความว่า การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
“ผลลัพธ์การเรียนรู้”หมายความว่า Learning Outcomes ข้อกาหนดซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนจาก
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF)

บทที่ 2
กฎหมายที่เกีย่ วข้องและหลักเกณฑ์วิธกี ารปฏิบัติงาน
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมายกาหนด
การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีการที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1.1 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
พระราชบั ญญัติ การอุ ดมศึ ก ษา พ.ศ. 2562 กาหนดให้ ส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาจั ด ทาหลั ก สู ต ร
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะชั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัยเพื่อ
พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละพั ฒ นาสั ง คม โดยพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาหรื อ การเรี ย นการสอนในรู ป แบบที่
หลากหลายเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ
บริบทของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่พัฒนานักศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะที่จาเป็น เป็นคนดี มีวินัย เข้าใจสังคมและวัฒ นธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครั ว ชุมชน สั งคมและประเทศชาติ ร่ว มกันแก้ปัญหาสั งคมและสามารถอยู่ร่ว มกับผู้ อื่นได้อย่า งมี
ความสุข
ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยการ
ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้เ ป็นเครื่องมือในการนาแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็น
รู ป ธรรม ในการติดตาม ประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานาข้อมูลไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน ปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบัณฑิตจะบรรลุตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวังได้จริง
2.1.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2552
กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ร ะดั บ อุด มศึก ษาแห่ งชาติ เป็นแนวทางในการพัฒ นาหรื อปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนอย่ างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) โดยกาหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ โดยใช้ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา และใช้เป็นกรอบ
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อ้างอิงสาหรับผู้ประเมินของการประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตและการจัดการเรียนการ
สอน รวมถึงเพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันและผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ
การทวนสอบผลลัพธ์ก ารเรียนรู้ จึงถูกกาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ ก ษา
แห่งชาติ โดยกาหนดให้มีการดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ที่ได้กาหนดไว้ในรายละเอียดของ
รายวิชา มคอ.3 และรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิช าที่เปิ ดสอนในแต่ล ะปี การศึกษา อย่างมีระบบและกลไก อาทิเช่น การสอบ การสั งเกต การ
ตรวจสอบ การประเมิน และการสัมภาษณ์ เพื่อยืนยันพิสูจน์ว่าสิ่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
และรายละเอีย ดของการฝึ กประสบการณ์ภ าคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) นั้นได้มีการดาเนินการและบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือไม่ พร้อมทั้งนาผลการทวนสอบไปพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป
2.1.3 กรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF : HEd)
กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดับ อุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ เป็นแนวทางในการพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง
รายละเอีย ดของหลั กสู ตรและจั ดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นที่มาตรฐานของผลการเรียนรู้ (Learning
Outcomes) ของบั ณฑิตเพื่อให้ คุณภาพของบัณฑิตที่ผ ลิ ตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิ เดีย วกันมี
มาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ไว้ 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(Ethics and Moral) 2) ด้านความรู้ (Knowledge) 3) ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา (Cognitive Skills) 4) ด้ า น
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) และ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis,
Communication and Information Technology Skills) รวมทั้ง กรอบแนวคิดหมวดวิช าศึกษาทั่ว ไปที่
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้กาหนดให้มกี ารประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาทั้งผู้เรียนและผู้สอน ดังนั้น เพื่อเป็นการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษาแห่งชาติ “การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ” จึง
เป็นเครื่องมือที่สาคัญ ที่จะประเมินผลว่าหลังจากจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาบรรลุผลหรื อไม่ กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินในแต่ล ะด้านนั้นมี ความ
เหมาะสมหรือไม่ ในส่วนของผู้เรียน มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง อันจะนาไปสู่การพัฒนาวิธีการสอน
ที่ดตี ่อไป
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2.1.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นประกาศที่ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรที่มี
ลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้นของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เป็นหมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ
และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง
พัฒ นาตนเองอย่ างต่ อเนื่ อง ดาเนิ น ชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ ความช่ว ยเหลื อเพื่อนมนุษย์ และเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก โดยมีการบูรณาการรายวิช า โดยผสมผสานเนื้อหาวิช าที่
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ โดย
ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวมไม่ น้ อ ยกว่า 30 หน่ ว ยกิ ต และเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ตรระดั บ ปริญ ญาตรี ได้
กาหนดการประกันคุณภาพของหลั กสูตร ประกอบด้ว ย การกากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกปีการศึกษา ดังนั้น การทวน
สอบผลลั พธ์การเรีย นรู้ เป็ น กลไกที่ส าคัญที่จะนาซึ่งข้อมูลที่จะนาไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรกาหนด
2.1.5 ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับ
ปริ ญ ญาตรี และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ส าหรั บ เป็ น แนวทางการบริ ห ารจั ด การ และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยได้กาหนดให้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหมวดวิชาที่ เสริมสร้างความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าใน
สาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควร
มีรายวิชาต่อเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก และไม่ควรนารายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมา
จัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งให้มหาวิทยาลัย ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบัน ดังนั้น การทวน
สอบผลลัพธ์การเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นกลไกที่สาคัญในการควบคุมมาตรฐาน และเป็นกลไกที่จะ
นามาซึ่งข้อมูลที่จะนาไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกาหนด
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2.1.6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี ว่าด้วย การจัดทาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดทาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ได้
จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของประเทศ ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
โดยได้กาหนดให้การจัดทาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ต้องมีการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร เพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในรายวิชาหรือหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหมวด
วิชาที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และมีรายละเอียดของหมวดวิชา (มคอ.2) ที่
บริหารจัดการโดยงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา โดยมีการดาเนินงานเป็น ไปตาม
กฎ ระเบี ย บ ประกาศ ของกระทรวงการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึง ข้อบังคั บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดทาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ที่ได้กาหนดให้มีการทวนสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในแต่ละปีการศึกษา และมีจานวนรายวิชารวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละยี่สิบห้าของรายวิชาระดับปริญญาตรี และร้อยละห้าสิบของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา มีประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ทุกปีการศึกษาให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่
หลักสูตรกาหนดอย่างเป็นระบบ เพื่อประเมินความสาเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2.1.7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1)
มคอ.1 หรือ กรอบที่กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิ ตในแต่ละระดับการศึกษาของ
สาขา/สาขาวิชา ซึ่งจะกาหนดคุณลักษะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชา ปริญญา และองค์ความรู้ที่เป็นเนื้อหา
เท่าที่จาเป็นจะต้องมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้น ๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู้ไม่น้อย
กว่าที่กาหนด
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหมวดวิชาในหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยหลักสูตร
ที่มีมาตรฐานวิชาชีพนั้น ก็จะต้องดาเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิที่กาหนด ซึ่ง มคอ.1 ได้กาหนด ให้มีการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยสถาบันการศึกษาต้องกาหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันว่าผู้จบ
การศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ อย่างน้อยตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ไม่ว่าจะเป็น
การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการประเมินการสอนของผู้สอนและประเมิ น
รายวิชาโดยนักศึกษา รวมทั้งทวนสอบวิธีการวัดผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนการสอนหรือ
ในรายละเอียดของวิชา (มคอ.3) เพื่อนามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร
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2.1.8 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เป็นคาอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนที่จะทาให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้น ๆ โดยจะถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
บัณฑิตที่กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง เข้าใจถึงวิธีการสอน วิธีการ
เรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทาให้มั่นใจว่าเมื่อเรียนสาเร็จแล้วจะบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบในการเรียนเพื่ อ
นาไปสู่คุณวุฒิตามที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ และรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเลื อก
เรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของตนเองได้ รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตสามารถใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทางานทุกหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ได้กาหนด
กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับรายวิชา โดยกาหนดให้ในแต่ละภาค
การศึกษาจะต้องทวนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
เพื่อประเมินผลลัพธ์การเรีย นรู้ของนั กศึกษาตามมาตรฐานผลลั พธ์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในรายวิช าหรือ
หลักสูตร เช่นเดียวกันกับ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators) ที่ได้กาหนดว่า หลักสูตรต้ องมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
2.1.9 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ล ะ
รายวิชา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร
ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกาหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา
แนวทางการปลู กฝั ง ทั กษะต่ าง ๆ ตลอดจนคุณลั ก ษณะอื่ น ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับ การพัฒ นาให้ ป ระสบ
ความสาเร็จตามจุดหมายของรายวิชา มีการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับ
การเรียนรู้
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา ได้กาหนดให้มีการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยให้อาจารย์รับผิดชอบรายวิชาระบุกระบวนการที่ใช้ในการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น ตั้งกรรมการทวน
สอบ ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย เพื่อประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในรายวิชา
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2.1.10 รายงานผลการดาเนินงานรายวิชา (มคอ.5)
รายงานผลการดาเนิ น งานรายวิช า (มคอ.5) เป็น รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา เกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ
ว่าได้ดาเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหาก
ไม่เป็นไปตามแผนที่ว างไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จานวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่ม
เรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและสิ่งอานวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมิน
รายวิชาของนักศึกษา/หัวหน้าภาค/หรือผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งการสารวจความคิดเห็ นของผู้ใช้บัณฑิต
การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชาโดย หมวดที่ 5
การประเมินรายวิชา ได้กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา เพื่อนาไปรายงานในรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ต่อไป
2.1.11 รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)
รายงานผลการด าเนิ น งานหลั ก สู ต ร (มคอ.7) เป็ น การรายงานผลประจ าปี โ ดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนใน
หลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผล
ของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน การเทียบเคียงผล
การดาเนินการกับมาตรฐานอื่น ๆ ที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและการพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา
ด้วยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ และเป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ภายนอกได้ นอกจากนี้ยังมีการกาหนดเรื่องคุณภาพของการสอน การประเมินรายวิชา การประเมินคุณภาพ
การสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน เพื่อนาผลมาปรับกลยุทธ์
และวิธีการสอนต่อไป
2.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
รองศาสตราจารย์ ลิ ล ลี่ กาวี ต๊ ะ (2556) ได้ อ ธิ บ ายการทวนสอบว่ า การทวนสอบ หมายถึ ง
การดาเนินการหาหลักฐานวิธีการใด ๆ เช่น การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ
เพื่อยืนยันพิสูจน์ว่า สิ่งที่ได้กาหนดขึ้นนั้นได้มีการดาเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ การทว น
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ซึ่งต้องดาเนินการให้ความมั่นใจได้ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เป็นที่เข้าใจตรงกันทุกสถาบันฯ และมีการดาเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุสาเร็จนั้นคือต้องมีการทวน
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สอบ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกอาจต้องการตรวจสอบด้วยว่าได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่าง
เพียงพอและเชื่อถือได้
การทวนสอบ หมายถึ ง การด าเนิ น การหาหลั ก ฐานด้ ว ยวิ ธีก ารใดวิ ธีก ารหนึ่ง หรื อ หลายวิธี อาทิ
การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน และการสัมภาษณ์ เพื่อยืนยันและพิสูจน์ ว่าสิ่งที่กาหนดนั้น
ได้มีการดาเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจึงเป็นส่วน
หนึ่งของความรับผิดชอบในระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งและเป็นงานที่สาคัญใน
ความรับผิดชอบของอาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ผู้ส อนที่ต้องร่ว มมือกันดาเนินการอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มีความสาคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2556)
ดร.สุทัน มุมแดง (2556) อธิบายถึงความสาคัญของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ไว้ว่า การทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นงานที่สาคัญงานหนึ่งในความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั กสู ตรและอาจารย์ ผู้ ส อนที่ต้องร่ ว มมือกันดาเนินการอย่างมี ประสิ ทธิภ าพ ทั้งนี้ เพราะการทวนสอบ
ผลสั มฤทธิ์มีความส าคัญต่อการพัฒ นาปรับปรุง การจัด การเรียนการสอนของรายวิช าและหลั กสู ต รให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
1. ทราบระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่แต่ละรายวิชาได้รับจากการ
กระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงข้อ บกพร่อง หรือส่งเสริมจุดเด่นของผู้เรียนเพื่อ
พัฒนาตนเองต่อไป
2. ทราบประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสาหรับอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาปรับปรุงการสอนให้
ดีกว่าเดิม
3. ทราบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นข้อมูล
สาคัญในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตร
ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกร อบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552; วัลยา ธเนศพงศ์
ธรรม, 2558) ได้ให้ความหมาย การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐาน เพื่อ
ยืนยันหรือสนับสนุนว่า นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย
ซึ่งอาจได้จากผลการประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความจริง
การให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้สาเร็จการศึกษา การประสบความสาเร็จในการทางานของผู้สาเร็จการศึกษา
ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์ (2558) การทวนสอบ หมายถึง การดาเนินการหาหลักฐานเพื่อยืนยันพิสูจน์ว่า
สิ่ ง ที่ ก าหนดไว้ นั้ น ได้ มี ก ารด าเนิ น การ และบรรลุ เ ป้ า หมายตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ว างไว้ ซึ่ ง วิ ธี ก ารในการ
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หาหลักฐานอาจทาได้หลากหลายวิธี และแตกต่างกันไปในมาตรฐานแต่ละด้าน รวมถึงลักษณะของรายวิชา
อาทิ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมินและการสัมภาษณ์ เป็นต้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่ งกานต์ ใจวงค์ยะ (2559) ได้อธิบายว่า ตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้ให้
ความหมายของการทวนสอบไว้ว่า “การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐาน
เพื่อยืนยันหรือสนับสนุนว่านักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่าง
น้อย ซึ่งอาจได้จากผลการประเมินข้อสอบ ว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความ
จริง การให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้สาเร็จการศึกษา การประสบความสาเร็จในการทางานของผู้สาเร็จการศึกษา
ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า การทวนสอบ (Verifying) เป็นการดาเนินการหาหลักฐาน หรือตรวจสอบด้วยวิธีการ
ใด ๆ ที่เหมาะสมกับวิธีการประเมินผลและลักษณะผลการเรียนรู้ เพื่อยืนยันว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในรายวิชาและหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2559) ได้อธิบายถึงกระบวนการทวนสอบว่าเป็นกระบวนการใน
การตรวจสอบ เพื่อยืนยันความถูกต้องของการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด
รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์ (2561) ได้อธิบายว่า การทวนสอบคือการดาเนินการหาหลักฐาน
วิธีการใด ๆ ให้มั่นใจว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสาเร็จ เพื่อยืนยันหรือ
สนับสนุนว่า นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และการให้คะแนนตรง
ตามความจริง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ อินทสิงห์ และคณะ (2563) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานเพื่อยืนยันหรือสนับสนุนว่า นักศึกษาทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้เป็นอย่างน้อย
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนจ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การให้ มี ก ารทวนสอบ ในทุ ก ระดั บ
การศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าจะได้รับการจัดการศึกษาที่ดีและมีมาตรฐาน
(Oliva & Gordon II, 2013; Ornstein & Hunkins, 2018) ซึ่ ง ต้ อ งเริ่ ม จากหน่ ว ยเล็ ก ที่ สุ ด นั่ น คื อ ระดั บ
กระบวนวิชา (Course) และนาไปสู่ระดับโปรแกรม (Program) ของหลักสูตร
การทวนสอบมาตรฐานบางส่วนอาจจะดาเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่มีความร่วมมือทาง
การศึกษาได้ แต่จะมีกระบวนการอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการจัดการและความมีประสิทธิภาพ
ของการดาเนินงานร่ว มกัน อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนจะต้องรับผิดชอบในการทวนสอบ
มาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างสม่าเสมอ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2552)
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การทวนสอบ หมายถึง การดาเนินการหาหลักฐานด้วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี อาทิ การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน และการสัมภาษณ์
เพื่อยืนยันพิสูจน์ว่า สิ่งที่กาหนดขึ้น นั้นได้มีการดาเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ซึ่งจะต้องดาเนินการที่ให้ความมั่นใจได้ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เป็นที่เข้าใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการดาเนินการจัดการเรียนการสอนบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของรายวิชาและของหลักสูตรนั้น กลยุทธ์ที่ใช้โดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ การตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษคาตอบของนักศึกษาและงานที่รับ
มอบหมาย การให้ผู้เรียนประเมินตนเองเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาในแต่ละภาค
การศึ ก ษา ทวนสอบจากคะแนนข้ อ สอบ การประเมิ น หลั ก สู ต รโดยนั ก ศึ ก ษาและผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
การประเมินสาขาวิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก และการรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดย
ผู้ใช้บัณฑิต การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้บางส่วนอาจดาเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีความ
ร่วมมือทางการศึกษา แต่จะมีก ระบวนการอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการจัดการและความมี
ประสิทธิภาพของการดาเนินการร่วมกัน อย่างไรก็ตาม สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนจะต้องรับผิดชอบในการ
ทวนสอบมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างสม่าเสมอ

บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1 ลักษณะงาน การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 การการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : เขียนโครงการ จัดทาแผนการทวน
สอบผลลัพธ์การเรียนรู้ จัดทาคาสั่งคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิเคราะห์
รายวิชา/สุ่มเลือกรายวิชาที่ทวนสอบ จัดทาขอบเขตและเกณฑ์การทวนสอบ จัดประชุมคณะกรรมการทวน
สอบ แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ถูกทวนสอบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ถูกทวนสอบส่งตัวอย่าง
ข้อสอบและผลงานนักศึกษาเพื่อประกอบการทวนสอบฯ จัดเตรียมเอกสารประกอบการทวนสอบ ดาเนินการ
ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ จัดทารายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ และรายงานผลการทวนสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ
3.1.2 การเตรี ย มการด้านปั จ จั ยเกี่ยวกับการดาเนินการทวนสอบผลลั พธ์การเรียนรู้ : การเตรียม
ประกาศ กฎ ระเบียบและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง การเตรียมบุคลากร การเตรียมเครื่องมือเพื่อดาเนินการทวน
สอบผลลัพธ์การเรียนรู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพคนไทยยุ คใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สามารถทางานเป็น
กลุ่ม ได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสานึกและความภูมิใจในไทย
ยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้าน
การซื้อสิทธิ์ ขายเสียง สามารถก้าวทันโรค มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นกาลังคนที่มี
คุ ณภาพ มีทักษะ ความรู้ พื้น ฐานที่จ าเป็น มีส มรรถนะ ความรู้ ความสามารถ สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเสมอ โดยมียุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษารอบสองเพื่อ
ปรับกระบวนการผลิตกาลังคนสายวิชาการ และสายวิชาชีพ ให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองการพัฒนาประเทศ
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ยุคใหม่ การผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาควรเน้นความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติในสาขาวิชาที่มีความจาเป็น มีความเป็นพลเมือง และสอดคล้องกับความจาเป็น ต่อการพัฒนา
ประเทศ เพื่อได้กาลังคนระดับสูงที่สามารถสร้างงานที่เหมาะสมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นการเตรียม
คนเพื่ อ รองรั บ การเป็ น ประชาคมอาเซี ย น ที่ จ ะเป็ น หนึ่ ง เดี ย วในปี 2558 (ส านั ก นโยบายและแผนการ
อุดมศึกษา: 2558)
การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2517 โดยทบวงมหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2517
กาหนดให้หลักสูตรในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ต้องมีองค์ประกอบของ “วิชาพื้นฐานทั่วไป” อย่างน้อย
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30 หน่วยกิต จากการดาเนินงานดังกล่าว พบว่า ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และลักษณะรายวิชาของกลุ่มวิชา
พื้นฐานทั่วไปยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น ทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีใหม่ และกาหนดให้ใช้คาว่า “วิชาศึกษาทั่วไป” แทน “วิชาพื้นฐานทั่วไป” (ในปี พ.ศ. 2532
- 2542) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน และให้นิยาม
โครงสร้างและองค์ประกอบ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปว่า “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ ที่ กว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และ
สังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถน าความรู้ ไ ปใช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต และด ารงตนอยู่ ใ นสั ง คมได้ เ ป็ น อย่ า งดี ซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจาแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้
โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มี
จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต”
ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษา หน้า 5 ข้อ 9 ได้ระบุถึงการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปว่า “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจาแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ
ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดย
ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสาหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาที่ได้
ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
การก าหนดกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ได้ ป ระกาศ เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications
Framework for Higher Education : TQF : HEd) เพื่อมุ่งหมาย จะจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้
(Learning Outcomes) ของบัณฑิต เพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ และสื่อสารให้สังคม
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ชุ ม ชน รวมทั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ในและต่ า งประเทศได้ เ ข้ า ใจตรงกั น และเชื่ อ มั่ น ถึ ง ผลการเรี ย นรู้ ที่
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ และได้กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีไว้อย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2552)
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้ง ในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม
บัณฑิตระดับปริญญาตรีอย่างน้อยจะต้องสามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ
โดย ใช้ดุล ยพินิ จ ทางค่านิ ย มความรู้ สึ กของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่ง
พฤติ ก รรมทางด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม อาทิ มี วิ นั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เสี ย สละเป็น
แบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น
2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการนาเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้
บัณฑิตระดับปริญญาตรี อย่างน้อยจะต้องมีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ ยวข้อง สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ การ
แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
บั ณฑิตระดับ ปริ ญ ญาตรี อย่ า งน้ อยจะต้อ งสามารถค้น หาข้ อเท็ จจริ ง ทาความเข้าใจและสามารถ
ประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหา
และงานอื่น ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ
นักศึกษาสามารถ ใช้วิธีการปฏิบัติงานประจาและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4) ด้ า นทักษะความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งบุค คลและความรั บผิดชอบ (Interpersonal Skills and
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นา ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง
บัณฑิตระดับปริญญาตรีอย่างน้อยจะต้องมีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
ไม่ว่าจะเป็นผู้นาหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้
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นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical
Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้ง
การพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีอย่างน้อยจะต้องสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถ
เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หา ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล
แปลความหมายและนาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
การพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความ
พร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผู้นา
รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและรู้บริบทสากล โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต สร้างวิถี
การเรียนรู้ของคนไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม โดยได้กาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ ไว้ว่า
1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็น
ผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ ต่ า ง ๆ เพื่ อ พั ฒ นาหรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาสั ง คม มี คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ผู้ ป ระกอบการรู้ เ ท่ า ทั น การ
เปลี่ ย นแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้ กับตนเอง ชุมชน สั งคม และ
ประเทศ
3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและ
รักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
ปัจจุบัน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันมี 3 ฉบับ ดังนี้
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1) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เน้นการจัดการเรียนการ
สอน ที่บูรณาการวิชาจากศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์และสามารถนาความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ตามแนวคิดการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2548 ซึ่ ง ก าหนดไว้ ว่ า “หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป หมายถึ ง วิ ช าที่ มุ่ ง พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรอบรู้ อย่ า ง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมี
เหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตและดารงตนอยู่
ในสังคมได้เป็นอย่างดี” โดยมีผังโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มภาษา

ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

ข. กลุม่ วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

ค. กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ค.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์
ค.2 กลุ่มสังคมศาสตร์
ค.3 กลุ่มพลศึกษา

ภาพที่ 3.1 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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2) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เน้นการจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการวิชาจากศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์และสามารถนาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ตามแนวคิดการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2559
ซึ่งกาหนดไว้ว่า “หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก” โดยมีผังโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. กลุ่มภาษา

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

ก. กลุ่มภาษาไทย

ก. กลุ่มทักษะชีวิต
ความคิด และสุนทรียภาพ

ข. กลุ่ม
ภาษาต่างประเทศ

ข. กลุ่มพลเมือง โลก และการ
อยู่ร่วมกัน

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และการจัดการ

ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต
สิ่งแวดล้อม
ข. กลุ่มเทคโนโลยีและการ
จัดการ

ภาพที่ 3.2 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

4. กลุ่มวิชาเลือก
ศึกษาทั่วไป
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3) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความสาคัญกับ
การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และพัฒนาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ ภ ายนอก การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ สั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงในปั จ จุ บั น รวมถึ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
มหาวิทยาลัย มุ่งสร้างบัณ ฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ สามัคคี และสานึกดีต่อ
สังคม ควบคู่กับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานความพอเพียง โดยใช้แนวคิด การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒ นา
สมรรถนะให้กับนักศึกษา (Outcome-based Education) การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการวิชาจาก
ศาสตร์ต่าง ๆ ในรูปแบบ Team Teaching เพื่อใช้ศักยภาพร่วมกันระหว่างอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น โดยมีผังโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2563 ดังนี้
1.1. ภาษาไทย

1. กลุ่มวิชาภาษา
1.2 ภาษาอังกฤษ
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
นวัตกรรมและการจัดการ
6. กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป

ภาพที่ 3.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
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3.3 ความสาคัญของการทวนสอบ
ด้ ว ยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ อ อกประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาและสาขา/สาขาวิชา ให้การจัด
การศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่ง
สามารถสรุปหลักสาคัญ คือ มุ่งเน้นขั้นตอนการดาเนินการ กระบวนการพัฒนาปรับปรุง และการประกัน
คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ มั่ น ใจในประสิ ท ธิ ผ ลของการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ บ รรลุ คุ ณ ภาพของแต่ ล ะ
สถาบันอุดมศึกษา สร้างนวัตกรรมคุณภาพและกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถาบันศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติยึดหลักสาคัญที่การมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
บัณฑิต (Leaning Outcomes) เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้า ใจ
และมั่นใจถึงกระบวนการการผลิตบัณฑิต เพื่อให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
เป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรู้
คือข้อกาหนดเฉพาะที่เป็นผลมุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้น จากการเรีย นทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
บัณฑิตเกิดการเรียนรู้ทั้งวิชาการและการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและมีความสุข เพื่อเป็นหลักประกันว่า
นักศึกษาได้ผ่านการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมิน มีการทวนสอบ
ความรู้ความสามารถของนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษา
แห่งชาติ ซึ่งเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในมีการกาหนดไว้ว่าหลักสูตร ที่มีคุณภาพ
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ภาพที่ 3.4 การนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสู่การปฏิบัติ
การกาหนดให้มีการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุก
หลักสูตรซึ่งรายละเอียดของหลักสู ตร (มคอ.2 ) ในหมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 7. ตัวบ่งชี้การ
ดาเนินงาน กาหนด ตัวบ่งชี้ข้อที่ 6 ระบุไว้ ว่า มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ย นรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี ) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิช าที่เปิดสอน ในแต่ล ะปี
การศึกษา เป็นเกณฑ์ข้อหนึ่งที่ให้ความสาคัญ กับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดจึงจาเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการวัดและ
ประเมินผล และสะดวกต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร
การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความสาคัญต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เนื่องจากการทวนสอบผลลัพธ์การ
เรียนรู้จะสะท้อนผลการดาเนินงานรายวิชา ดังนี้
1. ทราบระดับผลลัพธ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่แต่ละรายวิชาได้รับจากการกระจาย
ความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงข้อพกพร่อง หรือส่งเสริมจุดเด่นของผู้เรียนเพื่อพัฒนา
ตนเองต่อไป
2. ทราบประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสาหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนใน
การพัฒนาปรับปรุงการสอนให้ดีกว่าเดิม
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3. ทราบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้เป็น
ข้อมูลสาคัญในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร
3.4 การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กับ มคอ. ต่าง ๆ
การทวนสอบได้มีการกาหนดรายละเอียดไว้ใน มคอ. ต่าง ๆ คือ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) มีรายละเอียดต่อไปนี้
3.4.1 การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) ได้กาหนด
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดเบื้องต้น
อธิบายการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งเป็นภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอนที่จะทาใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู ของหลักสูตรนั้น ๆ โดยจะถ่ายทอดผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังของ
บัณฑิตที่กาหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร รายละเอียด
ของหลักสูตรจะช่วยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบ้าง เข้าใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้
ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทาใหมั่นใจวาเมื่อเรียนสาเร็จแล้วจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามที่กาหนดไวในหลักสูตร รวมถึงแสดงความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบในการเรียนเพื่อนาไปสู่
คุณวุฒิตามที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิรายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย 8 หมวด คือ หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ใน
การประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวด
ที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และบริบทของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ประกอบด้วย จานวนหน่วยกิตที่เรียน รูปแบบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถานภาพและการพิจารณา
อนุ มัติ/ เห็ น ชอบหมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป สถานการณ์ภ ายนอกหรือการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ ความส าคัญ
ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แผนพัฒนาปรับปรุง การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา
และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย จานวนหน่วยกิตรวมกิต โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน และแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา โดยมีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ แต่ละรายวิชา เช่น
ทวนสอบจากคะแนนข้ อ สอบ ผลงานนั ก ศึ ก ษา ปรั ช ญา และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
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การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน และแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
3.4.2 การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) ได้กาหนด
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมี รายละเอียด
เบื้องต้นอธิบายการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ใน รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ซึง่ แต่ละรายวิชาจะกาหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหา
ความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนา
ให้ ป ระสบความส าเร็จ ตามจุ ดมุ่งหมายของรายวิช า มีการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ใน
การเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อ ทางวิชาการอื่น ๆ
ที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้นอกจากนี้ยังกาหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
ประกอบด้ว ย 7 หมวด คือ หมวดที่ 1 ข้อมูล ทั่ว ไป หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวดที่ 3
ลักษณะและการดาเนินการ หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ข องนักศึกษา หมวดที่ 5 แผนการสอนและ
การประเมินผล หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และหมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุง
การดาเนินการของรายวิชา
การทวนสอบผลลัพธ์การเรี ยนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) จะทวนสอบฯ
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์รายวิชา คาอธิบายรายวิชา จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาค
การศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรี ย นรู้ (Curriculum Mapping) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ แผนการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ทรั พ ยากร
ประกอบการเรี ย นการสอน ตาราและเอกสารหลั กที่ใช้ในการเรียนการสอน เอกสารและข้อมูล ส าคัญที่
นักศึกษาจาเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม เอกสารและข้อมูลแนะนาที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม การประเมินและ
ปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา กลยุทธ์การ
ประเมินการสอน การปรับปรุงการสอน การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา และการ
ดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
3.4.3 การทวนสอบผลลัพธ์การเรี ยนรู้ ตามที่ร ะบุไ ว้ในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
(มคอ. 5)
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) ได้กาหนด
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมี รายละเอียด
เบื้องต้นอธิบายการจัดทารายละเอียดของรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ซึ่งเป็นข้อมูลการ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน เกี่ยวกับภาพรวมของ
การจัดการเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ ว่าได้ดาเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ใน
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รายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของ
นักศึกษา จานวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่ มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและสิ่ งอานวยความ
สะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา การวางแผนและให้ ข้อเสนอแนะต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา
การทวนสอบผลลัพธ์การเรี ยนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) จะทวนสอบฯ
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน รายงานชั่วโมงการสอน
จริงเทียบกับแผนการสอน หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการ
เรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน สรุปผลการจัดการ
เรี ย นการสอนของรายวิช า จ านวนนั กศึกษาที่ล งทะเบียนเรีย น จานวนนักศึกษาที่ ค งอยู่ เ มื่ อสิ้ นสุ ด ภาค
การศึกษา จานวนนักศึกษาที่ถอน (W) การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนน
ผิดปกติ ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา ความคลาดเคลื่อนด้าน
กาหนดเวลาการประเมิน ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ปัญหาและผลกระทบต่อการ
ดาเนินการ ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก ประเด็นด้านการบริหารและ
องค์กร การประเมินรายวิชา ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดย
นักศึกษา ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจาก
ผลการประเมินโดยวิธีอื่น แผนการปรับปรุง ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอใน
รายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับ
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่ อไป และข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
3.5 บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
3.5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
3.5.1.1 ศึกษากระบวนการทวนสอบ
3.5.1.2 ระบุกระบวนการทวนสอบในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
3.5.1.3 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการ
สอนของแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา เกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนว่าได้ดาเนินการสอน
เป็นไปตามแผนที่วางไวหรือไม่ มีปญหาใดที่ทาให้สอนตามแผนไม่ได้ รายงานจานวนนักศึกษา ผลการเรียนของ
นักศึกษา การประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา ข้อเสนอแนะสาหรับการแก้ไขในการดาเนินการสอนครั้งต่อไป
3.5.1.4 เตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายวิชา ตามที่คณะกรรมการทวนสอบฯ ร้องขอ เพื่อใช้ใน
การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
3.5.1.5 เข้าทวนสอบและชี้แจงข้อมูลการจัดการเรียนการสอนต่อคณะกรรมการทวนสอบฯ
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3.5.1.6 ศึกษาผลการคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ จากคณะกรรมการทวนสอบ
เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของรายวิชาตนเองต่อไป
3.5.2 นักศึกษา ประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม หลังจากเรียน
รายวิชา ตามผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 2 ความรู้ ด้านที่ 3 ทักษะทาง
ปัญญา ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.3 คณะกรรมการทวนสอบ
3.5.3.1 มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการทวนสอบผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้
ประกอบด้ ว ย รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ คณบดี ห รื อ รองคณบดี ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา และหัวหน้างานมาตรฐานและพัฒ นาหลักสูตร เพื่อทาหน้าที่
ทวนสอบ กากับ ติดตาม และตรวจสอบผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.5.3.2 กาหนดแผนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ และแจ้งต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
เพื่อเตรียมการรับการทวนสอบฯ
3.5.3.3 แจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบ
อาทิ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการดาเนินงานรายวิชา (มคอ.5) ตัวอย่างข้อสอบ ผลงาน
นักศึกษาและเอกสารประกอบการสอน เป็นต้น
3.5.3.4 ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ในการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ เช่น วิธีการทวนสอบผลลัพธ์การ
เรียนรู้ หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
3.5.3.5 ดาเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้โดยการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการดาเนินงานรายวิชา
(มคอ.5) ตัวอย่างข้อสอบ ผลงานนักศึกษาและเอกสารประกอบการสอน
3.5.3.6 ประมวลผลดาเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ และจัดทาเป็นรายงานผลการทวน
สอบผลลัพธ์การเรียนรู้
3.5.3.7 รายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.6 การเตรียมการด้านปัจจัยเกี่ยวกับการดาเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
3.6.1 การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
3.6.1.1 หนังสือบันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือเชิญประชุม หนังสือเชิญคณะกรรมการ
หนังสือเชิญอาจารย์ผู้ถูกทวนสอบฯ และหนังสือขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.6.1.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
3.6.1.3 เอกสารการประชุมคณะกรรมการทวนสอบฯ
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3.6.1.4
3.6.1.5
3.6.1.6
3.6.1.7

แบบฟอร์มการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ในรูปแบบ Google Forms
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย
รายงานผลการดาเนินงานรายวิชา (มคอ.5) ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย
เอกสารประกอบการสอน ตัวอย่างข้อสอบและผลงานนักศึกษาของรายวิชาที่ถูก

ทวนสอบฯ
3.6.1.8 ข้อมูลทั่วไปของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน และแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา เป็นต้น
3.6.2 การเตรียมบุคลากร
การเตรียมบุคลากรในการดาเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ เช่น ทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประกาศ กฎ ระเบียบ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้และทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับแผนงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3.6.3 การเตรียมเครื่องมือเพื่อการดาเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
3.6.3.1 ศึกษาหาข้อมูลเพื่อประกอบการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ อาทิ เช่น ประกาศ กฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการ นโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3.6.3.2 การประชุมคณะกรรมการทวนสอบ เพื่อกาหนดวิธีการและรูปแบบของเครื่องมือ ใน
การดาเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.7 วิธีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
3.7.1 การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยนักศึกษา
เกณฑ์ในการทวนสอบฯ โดยนักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ
พฤติกรรม หลังจากเรียนรายวิชา เป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 มากที่สุด
ระดับ 4 มาก
ระดับ 3 ปานกลาง
ระดับ 2 น้อย
ระดับ 1 น้อยที่สุด
ขอบเขตของการทวนสอบฯ ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม
ด้านที่ 2 ความรู้
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.7.2 กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
เกณฑ์ในการทวนสอบฯ 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
ขอบเขตของการทวนสอบฯ เป็น 3 ด้าน ดังนี้
ด้านเนื้อหาและแผนการสอน โดยพิจารณาสาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents)
ที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกับ
คาอธิบายรายวิชาและการจัดการเรีย นการสอน พิจารณาช่วงเวลาและจานวนชั่วโมงที่ส อนจริง มีความ
ครบถ้วนและสอดคล้องกับ ที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 แผนการจัดการ
เรียนรู้ พิจารณาวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดาเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ และพิจารณา
การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) หมวดที่ 2 ข้อที่ 1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ด้านการวัดและประเมินผล โดยพิจารณาวิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง
และพิจารณาคะแนนที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมวดที่ 5 ข้อที่ 2 แผนการประเมินผล
การเรียนรู้ มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง
ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยพิจารณากลยุทธ์การสอนและการวัดประเมินผล ในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา มีความสอดคล้องกับการสอนและประเมินผลจริง และพิจารณาประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
และการวัดประเมินผล ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) ทั้ ง 5 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ด้ า นความรู้ ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา ด้ า นทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3.8 ระบบและกลไกการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
“ระบบการทวนสอบ” หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยขั้นตอนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ การวางแผนอย่างมีขั้นตอน มีการ
จัดการและการติดตามผลตามแผนที่ได้วางไว้ อย่างรัดกุม เพื่อให้การจัดการศึกษาในทุก รายวิชามีมาตรฐาน
เดียวกัน
“กลไกการทวนสอบ” หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบการทวนสอบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้ โดยมี
การจัดสรรทรัพยากรหรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน ได้แก่ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติ และเครื่องมือการ
ทวนสอบฯ
ระบบและกลไกการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นการวางแผนการทวนสอบอย่างมีขั้นตอน มีการ
จัดการและการติดตามผลตามแผนที่ได้วางไว้อย่างรัดกุม ซึ่งงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรเป็นผู้ที่วางแผน
หรือวางระบบการทวนสอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีมาตรฐาน
เดียวกัน สาหรับการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นการทวนสอบระดับรายวิช าที่
จัดการเรียนการสอน ได้แก่ การทวนสอบความถูกต้องเหมาะสมของการวางแผนการสอน (มคอ. 3) ซึ่งในการ
วางแผนการสอนหรือการจัดทาประมวลรายวิชา การเรียนการสอนเป็นไปตามวัต ถุประสงค์ของรายวิชาหรือ
มาตรฐานผลการเรีย นรู้ของรายวิช า ความเหมาะสมของสาระวิชาที่บรรจุไว้ในแผนการสอน ระบบการ
ประเมินผลรายวิชา การประเมินผลการเรียนของผู้เรียน การประเมินผล การสอนของผู้สอน การทว นสอบ
ข้อสอบหรือการวิเคราะห์ข้อสอบ การทวนสอบผลคะแนน ซึ่งนาผลการทวนสอบฯ มารวมกันเป็นการทวน
สอบในการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาพรวมของแต่ละปีการศึกษา
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเป็ น ไปตาม ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ และน าผลจากการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้มาพัฒ นา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานมาตรฐาน
และพัฒนาหลักสูตร ได้กาหนดกระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อให้มั่นใจว่า การดาเนินการเรียน
การสอนในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การจัดทาประมวลรายวิชา การสอนในแต่ละคาบ การวัดและประเมินผล เป็น
กระบวนการและเป็นผลที่ถูกต้องเหมาะสม ดังนั้น ระบบและกลไกการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทาให้การทวนสอบฯ มีการขับเคลื่อน
หรือดาเนินไปอย่างเป็นระบบและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นกลไกในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ดังนี้
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ตารางที่ 3.1 สัญลักษณ์และความหมายของ Flow Chart
สัญลักษณ์
ชื่อ
ความหมาย
Start or Termination
เริ่มต้น หรือ สิ้นสุด
Process

กระบวนงาน

Manual Input

การบันทึกข้อมูล

Arrow

สัญลักษณ์เส้นทางการดาเนินงาน

Connector หรือ
Out-page Connector

จุดเชื่อมต่อของผังงานที่อยู่หน้าต่างกัน
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Work flow แสดงกระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาพที่ 3.5 กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

คณะ/วิทยาลัย

งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร
เริ่มต้น

บันทึก มคอ.3

จัดทาแผนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึกข้อมูลก่อนเปิดภาคการศึกษา

ดาเนินการจัดการเรียนการสอน

จัดทาคาสั่งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

บันทึก มคอ.5

สุ่มรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึกข้อมูล
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษา

สุ่มรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ทวนสอบ

2

คณะกรรมการทวนสอบฯ
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คณะ/วิทยาลัย

งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร

คณะกรรมการทวนสอบฯ

1
จัดทาขอบเขต เกณฑ์และเครื่องมือการทวนสอบฯ
จัดประชุมคณะกรรมการทวนสอบฯ

เสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
พิจารณาฯ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเตรียม
ข้อมูลเพื่อมใช้ในการทวนสอบฯ
จัดส่งมายังงานมาตรฐานฯ
ตัวอย่างข้อสอบและผลงานนักศึกษา

ประชุมพิจารณาการทวนสอบ
พิจารณารายวิชาที่ต้องทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้, เกณฑ์การทวน
สอบผลลัพธ์การเรียนรู้, แบบฟอร์มการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้

แจ้งคณะเจ้าของวิชา
จัดเตรียมเอกสารประกอบการทวนสอบฯ

3

แบบฟอร์มการทวนสอบฯ , รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3), รายงานผล
การดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5), ตัวอย่างข้อสอบ, ผลงานนักศึกษา,
เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้
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คณะ/วิทยาลัย

งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร

คณะกรรมการทวนสอบฯ

2
ชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมการทวนสอบฯ

ดาเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ
จัดทารายงานผลการทวนสอบฯ

รายงานผลการทวนสอบใน มคอ.7

นาผลการทวนสอบฯ และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการไปพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป

รายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการฯ
แจ้งผลการทวนสอบไปยังคณะและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
สรุปผลการดาเนินงาน กากับติดตามการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชา
สิ้นสุดการดาเนินงาน

พิจารณาให้คะแนนการทวนสอบฯ
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ตารางที่ 3.2 กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
กระบวนการ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ผลที่ได้รับ
1. จัดทาแผนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
เดือนมิถุนายน
นักวิชาการศึกษา
แผนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
งานมาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตร
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึกรายละเอียดรายวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3
มคอ.3 ในระบบ TQF โดยระบุรายละเอียดการทวนสอบ ใน
รายวิชา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของ
รายวิชา ข้อ 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาในรายวิชา
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการจัดการเรียนการ
ตลอดปีการศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
การจัดการเรียนการสอน
สอนตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดรายวิชา มคอ.3
รายวิชา
4. จัดทาคาสั่งคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
ภายใน 15 วันก่อนสิ้นปี
นักวิชาการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่าย
การศึกษา
งานมาตรฐานและพัฒนา แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การ
วิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีหรือรอง
หลักสูตร
เรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คณบดีที่ได้รับมอบหมายทุกคณะ ผู้อานวยการกองบริการ
การศึกษา และหัวหน้างานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร
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ตารางที่ 3.2 กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (ต่อ)
กระบวนการ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ผลที่ได้รับ
5. วิเคราะห์รายวิชา/สุ่มเลือกรายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ก่อนสิ้นปีการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
รายวิชาที่จะทวนสอบฯ
ทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่จัดการเรียนการ
งานมาตรฐานและพัฒนา
สอนในปีการศึกษาที่ทวนสอบ โดยกระจายการทวนสอบให้
หลักสูตร
ครบทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตลอดระยะเวลาที่
กาหนด
6. จัดทาขอบเขตและเกณฑ์การทวนสอบผลลัพธ์การ
ก่อนสิ้นปีการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
1. รูปแบบการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
เรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
งานมาตรฐานและพัฒนา 2. เกณฑ์การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
หลักสูตร
3. แบบฟอร์มการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบันทึกรายงานผลการ
ภายใน 30 วัน หลังสิ้น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการดาเนินงานรายวิชา มคอ.5
ดาเนินงานรายวิชา มคอ.5 เพื่อรายงานผลการจัดการเรียน
ภาคการศึกษา
รายวิชา
การสอนของรายวิชาเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียน
การสอน
8. จัดประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
ภายใน 1 สัปดาห์หลัง 1. นักวิชาการศึกษา
เอกสารประกอบการประชุม ได้แก่
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพิจารณารายวิชาที่ต้องทวนสอบ
สิ้นปีการศึกษา
งานมาตรฐานและพัฒนา 1. สรุปรายวิชาที่ต้องทวนสอบผลลัพธ์การ
ผลลัพธ์การเรียนรู้, เกณฑ์การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้,
หลักสูตร
เรียนรู้
แบบฟอร์มการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
2. คณะกรรมการทวน 2. เกณฑ์การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
สอบฯ
3. แบบฟอร์มการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
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ตารางที่ 3.2 กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (ต่อ)
กระบวนการ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ผลที่ได้รับ
9. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
วันอังคารที่ 3 ของเดือน 1. นักวิชาการศึกษา
มติที่ประชุม เรื่อง รายวิชาที่ต้องทวนสอบ
มหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา เพื่อพิจารณารายวิชาที่ต้อง
เมื่อสิ้นปีการศึกษา งานมาตรฐานและพัฒนา ผลลัพธ์การเรียนรู้ เกณฑ์การทวนสอบผลลัพธ์
ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้, เกณฑ์การทวนสอบผลลัพธ์
หลักสูตร
การเรียนรู้ และแบบฟอร์มการทวนสอบ
การเรียนรู้, แบบฟอร์มการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
2. คณะกรรมการบริหาร ผลลัพธ์การเรียนรู้
วิชาการฯ
10. แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ถูกทวนสอบ
ภายใน 2 วันเมื่อได้รับ
นักวิชาการศึกษา
บันทึกข้อความ
เห็นชอบจากที่ประชุม งานมาตรฐานและพัฒนา
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
วิชาการ
11. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ถูกทวนสอบฯ ส่ง
7 วันก่อนจัด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ตัวอย่างข้อสอบและผลงานนักศึกษา
ตัวอย่างข้อสอบและผลงานนักศึกษา
การทวนสอบฯ
รายวิชา
12. จัดเตรียมเอกสารประกอบการทวนสอบ เช่น
5 วันก่อน
นักวิชาการศึกษา
1. แบบฟอร์มการทวนสอบฯ
แบบฟอร์มการทวนสอบฯ , รายละเอียดของรายวิชา
จัดการทวนสอบฯ
งานมาตรฐานและพัฒนา 2. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
(มคอ.3), รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5),
หลักสูตร
3. รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ตัวอย่างข้อสอบ, ผลงานนักศึกษา, เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ใน
(มคอ.5)
การประเมินผลการเรียนรู้
4. ตัวอย่างข้อสอบและผลงานนักศึกษา
5. เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการประเมินผลการ
เรียนรู้
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ตารางที่ 3.2 กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (ต่อ)
กระบวนการ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ผลที่ได้รับ
13. ดาเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
ภายใน 30 วัน
นักวิชาการศึกษา
ข้อมูลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อ
หลังสิ้นปีการศึกษา งานมาตรฐานและพัฒนา สรุปผลการดาเนินงาน
หลักสูตร
คณะกรรมการทวนสอบฯ คะแนนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาที่ถูกทวนสอบ ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนต่อ
คณะกรรมการทวนสอบฯ
14. จัดทารายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
1 สัปดาห์ หลักการทวน
นักวิชาการศึกษา
รายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
สอบฯ
งานมาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตร
15. รายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชา วันอังคารที่ 3 ของเดือน
นักวิชาการศึกษา
รายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
ศึกษาทั่วไปต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการฯ
เมื่อจัดทารายงานผล งานมาตรฐานและพัฒนา
การทวนสอบฯ แล้ว
หลักสูตร
เสร็จ
16. แจ้งผลการทวนสอบไปยังคณะและเผยแพร่ผ่าน
เมื่อผ่านที่ประชุม
นักวิชาการศึกษา
รายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
เว็บไซต์
คณะกรรมการบริหาร งานมาตรฐานและพัฒนา
วิชาการฯ
หลักสูตร
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ตารางที่ 3.2 กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (ต่อ)
กระบวนการ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ผลที่ได้รับ
17. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ภายใน 60 วัน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร มคอ.7
รายวิชา รายงานผลการทวนสอบในรายงานผลการ
หลังสิ้นปีการศึกษา หลักสูตร
ดาเนินงานหลักสูตร มคอ.7
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
18. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานาผลการทวนสอบฯ และ
ปีการศึกษาต่อไป
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพัฒนาการจัดการเรียน
รายวิชา
การสอนในปีการศึกษาถัดป
19. งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรสรุปผลการ
ปีการศึกษาต่อไป
นักวิชาการศึกษา
สรุปผลการดาเนินการทวนสอบ
ดาเนินงาน กากับติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการ
งานมาตรฐานและพัฒนา
สอน
หลักสูตร
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ภาพที่ 3.6 กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยนักศึกษา

นักศึกษา

งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร
เริ่มต้น
จัดทาแผนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
จัดทาคาสั่งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีหรือรองคณบดีทไี่ ด้รบั
มอบหมายทุกคณะ ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา และหัวหน้างานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร

สุ่มรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สุ่มรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ทวนสอบ

2
2

คณะกรรมการทวนสอบฯ
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คณะ/วิทยาลัย

งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร

คณะกรรมการทวนสอบฯ

1
จัดทาขอบเขต เกณฑ์และเครื่องมือการทวนสอบฯ
จัดประชุมคณะกรรมการทวนสอบฯ

เสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
พิจารณาฯ
จัดทา google form

ประสานงานทะเบียนนักศึกษาเพื่อขออีเมล์นักศึกษา

3

ประชุมพิจารณาการทวนสอบ
พิจารณารายวิชาที่ต้องทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้, เกณฑ์การทวน
สอบผลลัพธ์การเรียนรู้, แบบฟอร์มการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
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คณะ/วิทยาลัย

งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร

2
ตอบ google form การทวนสอบ

ดาเนินการจัดส่ง google form ให้นักศึกษา

รายงานผลการทวนสอบใน มคอ.7

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปข้อมูลการ
ทวนสอบ
รายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการฯ

นาผลการทวนสอบฯ และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการไปพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป

แจ้งผลการทวนสอบไปยังคณะและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
สรุปผลการดาเนินงาน กากับติดตามการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชา
สิ้นสุดการดาเนินงาน

คณะกรรมการทวนสอบฯ
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ตารางที่ 3.3 กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยนักศึกษา
กระบวนการ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทาแผนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
เดือนมิถุนายน
นักวิชาการศึกษา
งานมาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตร
2. จัดทาคาสั่งคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวด ภายใน 15 วันก่อน
นักวิชาการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วย
สิ้นปีการศึกษา
งานมาตรฐานและพัฒนา
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
หลักสูตร
ทุกคณะ ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา และหัวหน้างาน
มาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร
3. วิเคราะห์รายวิชา/สุ่มเลือกรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่ ก่อนสิ้นปีการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในปี
งานมาตรฐานและพัฒนา
การศึกษาที่ทวนสอบ โดยกระจายการทวนสอบให้ครบทุก
หลักสูตร
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตลอดระยะเวลาที่กาหนด
4. จัดทาขอบเขตและเกณฑ์การทวนสอบ
ก่อนสิ้นปีการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
งานมาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตร

ผลที่ได้รับ
แผนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การ
เรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชาที่จะทวนสอบฯ

1. รูปแบบการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
2. เกณฑ์การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
3. แบบฟอร์มการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
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ตารางที่ 3.3 กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยนักศึกษา (ต่อ)
กระบวนการ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
5. จัดประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวด
ภายใน 1 สัปดาห์ 1. นักวิชาการศึกษา งาน
วิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพิจารณารายวิชาที่ต้องทวนสอบผลลัพธ์การ หลังสิ้นปีการศึกษา มาตรฐานและพัฒนา
เรียนรู้, เกณฑ์การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้, แบบฟอร์มการ
หลักสูตร
ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
2. คณะกรรมการทวนสอบฯ
6. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา เพื่อพิจารณารายวิชาที่ต้องทวนสอบผลลัพธ์การ
เรียนรู้, เกณฑ์การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้, แบบฟอร์มการ
ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
7. จัดทาแบบทวนสอบฯ ผ่านระบบ Google Forms

8. ขอข้อมูลนักศึกษาจากงานทะเบียนนักศึกษาฯ เช่น รายชื่อ
นักศึกษาที่ลงทะเบียน อีเมล์ เป็นต้น

วันอังคารที่ 3 ของ 1. นักวิชาการศึกษา งาน
เดือน เมื่อสิ้นปี มาตรฐานและพัฒนา
การศึกษา
หลักสูตร
2. คณะกรรมการบริหาร
วิชาการฯ
สิ้นสุดปีการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
งานมาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตร
ภายใน 1 สัปดาห์ 1. นักวิชาการศึกษา งาน
หลังสิ้นปีการศึกษา มาตรฐานและพัฒนา
2. นักวิชาการศึกษา
หลักสูตรงานทะเบียน
นักศึกษาฯ

ผลที่ได้รับ
เอกสารประกอบการประชุม ได้แก่
1. สรุปรายวิชาที่ต้องทวนสอบผลลัพธ์
การเรียนรู้
2. เกณฑ์การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
3. แบบฟอร์มการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
มติที่ประชุม เรื่อง รายวิชาที่ต้องทวนสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ เกณฑ์การทวนสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ และแบบฟอร์มการ
ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
แบบทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้

1. บันทึกข้อความ
2. รายชือ่ นักศึกษาที่ลงทะเบียน
3. อีเมล์นกั ศึกษา
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ตารางที่ 3.3 กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยนักศึกษา (ต่อ)
กระบวนการ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
9. ส่งแบบทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ google form ให้
ภายใน 1 สัปดาห์
นักวิชาการศึกษา
นักศึกษา
หลังจากผ่านที่
งานมาตรฐานและพัฒนา
ประชุม
หลักสูตร
คณะกรรมการ
บริหารวิชาการฯ
10. นักศึกษาตอบแบบทวนสอบฯ ในระบบ Google Forms
2 สัปดาห์
นักศึกษา
11. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลการทวน
1 สัปดาห์
นักวิชาการศึกษา
สอบผลลัพธ์การเรียนรู้
งานมาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตร
12. รายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษา วันอังคารที่ 3 ของ
นักวิชาการศึกษา
ทั่วไปต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ
เดือน เมื่อจัดทา
งานมาตรฐานและพัฒนา
รายงานผลการทวน
หลักสูตร
สอบฯ แล้วเสร็จ
13. แจ้งผลการทวนสอบไปยังคณะและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
เมื่อผ่านที่ประชุม
นักวิชาการศึกษา
คณะกรรมการ
งานมาตรฐานและพัฒนา
บริหารวิชาการฯ
หลักสูตร

ผลที่ได้รับ
แบบทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้

แบบทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้

รายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้

รายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
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ตารางที่ 3.3 กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยนักศึกษา (ต่อ)
กระบวนการ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ผลที่ได้รับ
14. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
60 วัน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร มคอ.7
รายวิชา รายงานผลการทวนสอบในรายงานผลการ
หลังสิ้นปีการศึกษา หลักสูตร
ดาเนินงานหลักสูตร มคอ.7
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
15. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานาผลการทวนสอบฯ และ
ปีการศึกษาต่อไป
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพัฒนาการจัดการเรียน
รายวิชา
การสอนในปีการศึกษาถัดป
16. งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรสรุปผลการ
ปีการศึกษาต่อไป
นักวิชาการศึกษา
สรุปผลการดาเนินงานทวนสอบฯ
ดาเนินงาน กากับติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการ
งานมาตรฐานและพัฒนา
สอน
หลักสูตร
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3.9 การรายงานผลทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อดาเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ แล้ว
จะต้องเขียนรายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อให้หลักสูตรนาไปรายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) โดยการสรุปผลและข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.9.1 บทสรุปการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.9.2 เกณฑ์ในการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.9.3 เกณฑ์ในการอภิปรายผลในการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.9.4 แนวปฏิบัติการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.9.5 รายชื่อคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.9.6 รายชื่อวิชาที่ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.9.7 การอภิปรายผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) ด้านเนื้อหาและแผนการสอน
2) ด้านการวัดและประเมินผล
3) ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
3.9.8 ภาคผนวก
3.10 การนาผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3.10.1 งานมาตรฐานและพัฒ นาหลั กสู ต ร แจ้ง ผลการการทวนสอบผลลั พธ์ การเรี ยนรู้ ต่ อ คณะ
กรรมการบริหารวิชาการ คณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ถูกทวนสอบ
3.10.2 คณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ถูกทวนสอบ นารายงานผลการ
ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นหลักฐานในการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามที่ได้กาหนดไว้ในรายละเอี ยดย
ของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators) ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและ
รายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาปีต ามตัวบ่งชี้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวดที่ 1-หมวดที่ 8
มีตัวบ่งชี้หลัก ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน โดยกาหนดให้ “มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2 อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชา (มคอ.3/มคอ.4) ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” และรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร มคอ.7
หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิฯ ดัชนี
บ่งชี้ผลการดาเนินงานข้อที่ 6 “มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา”
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3.10.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นาผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่อไป
3.10.4 มหาวิทยาลัยนาผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ไปใช้ประกอบการ กาหนดนโยบาย กลยุทธ์
แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
3.11 การติดตามและประเมินผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ได้ดาเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
ได้จัดทารายงานสรุปผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ รวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณะกรรมการทวน
สอบผลลัพธ์การเรียนรู้ และติดตามและประเมินผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ดังนี้
3.11.1 ติดตามผลการดาเนินงานภายหลังการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.11.2 ประชุ ม คณะกรรมการทวนสอบผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ห มวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปเพื่ อ รวบรวม
ข้อเสนอแนะ อภิปรายผล การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
3.11.3 ติดตามการพัฒนารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของแต่ละ
รายวิชาตามผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
3.11.4 พั ฒ นากระบวนการทวนสอบผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ห มวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
3.12 เทคนิคการปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จ
3.12.1 ทักษะความรู้ความสามารถที่พึงมี
3.12.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
3.12.1.2 มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา มาตรฐาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ บริบทของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.12.2 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
3.12.2.1 ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา
3.12.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนขาดความเข้าใจกระบวนกระบวนการ
ทวนสอบผลลัพธ์การเรีย นรู้และบริบ ทหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไป ดังนั้น ควรจัดจัดอบรม ประชุม ชี้แจงและ
เปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ถึงกระบวนการท วน
สอบผลลัพธ์การเรียนรู้ และการเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการดาเนินงานรายวิชา
(มคอ.5)
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3.12.2.3 งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ
ติดตาม ประเมินผล จัดทาแนวปฏิบัติที่ดี ระบบและกลไก หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการเกี่ ยวกับการทวนสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการทวนสอบและสร้างความเข้าใจต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักวิชาการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.12.2.4 การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ จาเป็นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้านของนักศึกษา เมื่อมีกระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละรายวิชาก็จะเกิดการพัฒนาการเรียน
การสอนและการปรับปรุงวิธีการสอนตลอดจนสื่อการเรียนการสอน ซึ่งการสอนจะต้องใช้กลยุทธ์การสอนที่
เหมาะสมกับ รู ป แบบการเรี ย นรู้ ข องมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ล ะด้ าน ดังนั้ น ควรมีการติดตามผลการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนนั้นมีความสาคัญเป็นอย่างมาก ต้องติดตามการพัฒนารายวิชาภายหลังการ
ทวนสอบจากรายละเอี ย ดของรายวิ ช า (มคอ.3) ในปี ก ารศึ ก ษาต่ อ ไป และติ ด ตามการรายงานผลการ
ดาเนินงานรายวิชา (มคอ.5) เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
3.12.3 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน: ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 หมวดที่ 2 จรรยาบรรณ ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณ
ต่อการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน
3.12.3.1 พึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
3.12.3.2 พึงมีเจตคติที่ดีและพัฒ นาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ทักษะในการทางานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการทวนสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
3.12.3.3 พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ ไม่ว่าจะต่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา นักศึกา และคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ
3.12.3.4 พึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการจั ด การทวนสอบผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ฯ อย่ า งเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยคานึงถึงประโยชน์ทางราชการและ
ประชาชนเป็นสาคัญ
3.12.3.5 ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการในการ
ดาเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ อย่างเต็มที่
3.12.3.6 พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิ
ให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
3.13 ผลสาเร็จของการปฏิบัติงาน
3.13.1 ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาหมวด
ศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา
3.13.2 จัดทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา
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3.13.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของการเข้ารวมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ อยู่ในระดับ
3.51 ขึ้นไป
3.13.4 ทุกรายวิชาที่ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ นาผลการทวนสอบไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนพัฒนารายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 ในปีการศึกษาต่อไป และการรายงานผลการดาเนินงานรายวิชา
(มคอ.5) เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
3.13.5 การศึกษาข้อมูล จากงานวิจัย วารสารทางวิชาการ วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อกระบวนการทวน
สอบผลลัพธ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

บทที่ 4
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน
การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นกระบวนการส่วนหนึ่งในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งต้องดาเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การดาเนินการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน เป็นไปตามที่ได้กาหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
และการจัดการเรียนการสอนบรรลุ มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมีการดาเนินการจัดการเรียนการ
สอนการวัดและประเมินผล จนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายละวิชา และหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
หมาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร จึงได้
จัดการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในทุกปีการศึกษา และดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอาจมี ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานสาหรับผู้ปฏิบัติงาน ในการนี้จึงขอเสนอ
ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนา และ ข้อเสนอแนะต่อการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ดังนี้
4.1 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
4.1.1 บางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีการจัดการเรียนการสอนหลายกลุ่มเรียน ส่งผลให้ผลการ
ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา เนื่องจากผลลัพธ์การเรียนรู้
ของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มการเรียนมีความแตกต่างกัน
4.1.2 บางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีการจัดการเรียนการสอน 2 ฉบับ คือ หลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
และจั ดการทวนสอบฯ พร้ อมกัน แต่กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ต่างกัน ส่งผลให้ อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
รายวิชาอาจให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่ครบถ้ วนทาให้ ผลการทวนสอบผลลัพธ์
การเรียนรู้ไม่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนจริง
4.1.3 เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ประกอบด้วย รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) รายงานผลการด าเนิ น งานรายวิ ช า (มคอ.5) ตั ว อย่ า งข้ อ สอบ ผลงานนั ก ศึ ก ษาและเอกสาร
ประกอบการสอน ประกอบกับระยะเวลาในการทวนสอบนั้นน้อย จึงอาจส่งผลให้คณะกรรมการทวนสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตรวจสอบข้อมูลไม่ครบถ้วน
4.1.4 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบรายวิช าและอาจารย์ผู้ ส อน เขียนรายละเอีย ดของรายวิช า (มคอ.3)
ไม่ครอบคลุมตามตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา แผนการสอนและการวัดและประเมินผล
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4.2 แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
จากการดาเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ได้พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังกล่าว
มาแล้วข้างต้น ทั้งนี้ ขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะการพัฒนาการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
4.2.1 พัฒนาความรู้ทางวิชาการ โดยการพัฒนาเครื่องมือการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่มี
การจัดการเรียนการสอนหลายกลุ่มเรียน
4.2.2 สาหรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการจัดการเรียนการสอน 2 ฉบับ คือ หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 ควรทวนสอบรายวิชาทั้งสองฉบับอย่างละเอียด เพื่อให้ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้สะท้อน
การจัดการเรียนการสอนจริง
4.2.3 พัฒนาการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้โดยการดาเนินการผ่านระบบออนไลน์ ใช้ Google Sites
ในการให้คณะกรรมการทวนสอบได้การพิจารณาข้อมูล รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการ
ดาเนินงานรายวิชา (มคอ.5) ตัวอย่างข้อสอบ ผลงานนักศึกษาและเอกสารประกอบการสอน ของรายวิชาที่
ทวนสอบ ฯ ในโปรแกรม Google Sites เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกและลดการใช้ทรัพยากร รวมถึงใช้
โปรแกรม Google Forms สาหรับคณะกรรมการทวนสอบในการให้คะแนน
4.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจั ดการเรี ยนการสอน กระบวนดาเนินการทางวิชาการ และกระบวนการทวนสอ บ
ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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ภาคผนวกที่ 1
แบบฟอร์มการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจาปีการศึกษา ……..
รายวิชา ...............................................................
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..........
คาชี้แจงแบบฟอร์มทวนสอบฯ : เกณฑ์ในการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจาปีการศึกษา
………. 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
ลาดับ

รายการ

1

เนื้อหาและแผนการสอน

1.1

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) ที่
ระบุใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 แผนการจัดการ
เรียนรู้ มีความสอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชาและ
การจัดการเรียนการสอนจริง
ช่วงเวลาและจานวนชั่วโมงที่สอนจริง มีความครบถ้วน
และสอดคล้องกับที่ระบุใน มคอ. 3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดาเนินการจริง มี
ความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ระบุใน มคอ. 3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 แผนการจัดการ
เรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนบรรลุจดุ มุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ของรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 หมวดที่ 2
ข้อที่ 1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.2

1.3

1.4

2

การวัดและประเมินผล

2.1

วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 หมวดที่ 5
ข้อที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกับ
การวัดและประเมินผลจริง
คะแนนที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 2
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกับ
การวัดและประเมินผลจริง

2.2

ผลการทวนสอบ ( √ )
5

4

3

2

1

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
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ลาดับ

รายการ

3
3.1

มาตรฐานผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนและการวัดประเมินผล ในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที่
4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา มีความ
สอดคล้องกับการสอนและประเมินผลจริง

ผลการทวนสอบ ( √ )
5

4

3

2

1

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3.2

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนและการวัด
ประเมินผล ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ (Learning
Outcome) ตามที่ระบุใน มคอ.3
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก 2
แบบฟอร์มการแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
เพื่อการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แบบประเมินตนเองของนักศึกษา
เพื่อการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจาปีการศึกษา........
รายวิชา .............................................. ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ต้น ปลาย
ชื่ออาจารย์ผู้สอน.............................................................................................
คาชี้แจง: แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาประเมินระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ของตนเองหลังจากเรียนรายวิชานี้แล้ว จึงขอ
ความร่วมมือจากนักศึกษาในการประเมินตนเองตามความเป็นจริง เพื่อจะได้นาผลทีไ่ ด้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป โดยใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงความจริงมากทีส่ ุด
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง น้อย

ลาดับ
1
1.1
1.2

ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด

รายการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีศีลธรรม คุณธรรม และจรรยาอันดีงามในการดารงชีวิตแบบพอเพียง
มีความเพียร มุ่งมั่น มานะและบากบั่น
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง มีระเบียบวินัย มี
ความซื่อสัตย์และมีจติ สานึก

1.3

รู้คุณค่า รักษ์ความเป็นไทยและภูมิปัญญาไทย

2

ด้านความรู้

2.1

มีความรู้และสามารถเชื่อมโยงนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้

3

ด้านทักษะทางปัญญา
มีทักษะการเรียนรู้และรู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงของสังคมและของโลก
เพื่อดารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้
มีทักษะการคิดแบบองค์รวม คิดแบบสร้างสรรค์ คิดแบบการเป็น
ผู้ประกอบการ และสามารถแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ ได้

3.1
3.2
4

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชีวิตอย่างสมดุล

4.2

เป็นพลเมืองดีที่เข้มแข็ง เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล

ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง

ผลการเรียนรู้
ภายหลังเรียนรายวิชานี้ ( √ )
5
4
3
2
1
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ลาดับ
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3

รายการ

ผลการเรียนรู้
ภายหลังเรียนรายวิชานี้ ( √ )
5
4
3
2
1

มีความเป็นผู้นา ผูต้ ามที่ดี สามัคคีและมีส่วนร่วมในการทางานเป็นทีม
มีค่านิยมและวิสัยทัศน์ที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน
และการเขียน
มีทักษะการคิดคานวณและวิเคราะห์เชิงตัวเลข และสามารถประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการสืบค้นข้อมูล สร้างสรรค์งาน
และวิเคราะห์อย่างรู้เท่าทัน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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ภาคผนวกที่ 3
การอภิปรายผลและสรุปผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
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การอภิปรายผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
อภิปรายผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
จานวน 14 รายวิชา คณะทางานได้สรุปผลการทวนสอบฯ โดยแบ่งเป็น ด้านเนื้อหาและแผนการสอน ด้าน
การวัดและประเมินผล และด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยมีผลการทวนสอบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
1. ด้านเนื้อหาและแผนการสอน
1.1 สาระ/เนื้ อ หาการเรี ย นรู้ (Learning Contents) ที่ ร ะบุ ใ น มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้ อ ที่ 1
มีความสอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา และการจัดการเรียนการสอนจริง มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
มากที่สุด จานวน 2 วิชา คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของรายวิชาที่ทวนสอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก
จานวน 11 วิชา คิดเป็นร้อยละ 78.57 ของรายวิชาที่ทวนสอบและมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ปาน
กลาง จานวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1)
1.2 ช่ว งเวลาและจ านวนชั่ว โมงที่ ส อนจริ ง มีความครบถ้ว นและสอดคล้ องกับ ที่ร ะบุ ใน มคอ. 3
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จานวน 6 วิชา คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของรายวิชาที่ทวนสอบ
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จานวน 8 วิชา คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่
1)
1.3 วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดาเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ ที่ร ะบุ ใน มคอ. 3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 มีความถูกต้ อ ง ครบถ้ว น สมบูรณ์มากที่สุ ด จานวน 2 วิช า
คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของรายวิชาที่ทวนสอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จานวน 11 วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 78.57 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ปานกลาง จานวน 1 วิชา คิด
เป็นร้อยละ 7.14 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1)
1.4 การจั ด การเรี ย นการสอนบรรลุ จุ ด มุ่ ง หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรายวิช า มี ค วามถู ก ต้ อง
ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จานวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 14.26 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จานวน 13 วิชา คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1)
ในภาพรวม ด้านเนื้อหาและแผนการสอน มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จานวน 2 วิชา
คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มาก จานวน 12 วิชา
คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาเทียบค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนด้าน
เนื้อหาและแผนการสอน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.97 พบว่า มีรายวิชาที่มีค่าคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ย จานวน 7 รายวิชา
ได้แก่ รายวิชา 1421 307 ภาษาอังกฤษสาหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและ
สั งคม 1432 100 มนุ ษย์ กับ อารยธรรม 1442 100 วัฒ นธรรมร่ว มสมัย 2300 112 การบริห ารรัฐ กิ จ กั บ
สังคมไทย และรายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้านเนื้อหาและแผนการสอน
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ที่มา
คานวณจากตารางที่ 1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน

2. ด้านการวัดและประเมินผล
2.1 วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 มีความสอดคล้องกับการวัดและ
ประเมินผลจริง มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จานวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของรายวิชาที่
ทวนสอบ มี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ ม าก จ านวน 11 วิ ช า คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 78.57 ของรายวิช า
ที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง จานวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของรายวิชา
ที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1)
2.2 คะแนนที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 2 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
จริ ง มี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ ม าก จ านวน 13 วิ ช า คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 92.86 ของรายวิ ช า
ที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง จานวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของรายวิชา
ที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1)
ในภาพรวม ด้านการวัดและประเมินผล รายวิชามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จานวน 13
วิชา คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และรายวิชามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ปานกลาง
จานวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาเทียบค่าเฉลี่ยของค่า
คะแนนด้านการวัดและประเมินผล ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.84 พบว่า มีรายวิชาที่มีค่าคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ย จานวน
7 รายวิชา ได้แก่ 1421 307 ภาษาอังกฤษสาหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและ
สังคม 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม 1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์ 1442 100 วัฒนธรรมร่วม
สมัย 2300 112 การบริ ห ารรั ฐ กิ จ กับ สั ง คมไทย และวิช า 2300 113 ความสั มพันธ์ร ะหว่ างไทยกั บ กลุ่ ม
ประเทศอาเซียน (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ที่มา คานวณจากตารางที่ 1 ด้านการวัดและประเมินผล

3. ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
3.1 การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 4 มีความสอดคล้อง
กับการวัดและประเมินผลจริง
1) ด้านคุณธรรม จริ ย ธรรม ทุกรายวิช าที่ทวนสอบมีความถูกต้อง ครบถ้ว น สมบูรณ์มาก
(ตารางที่ 1)
2) ด้านความรู้ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จานวน 3 วิชา คิดเป็นร้อยละ 21.43
ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จานวน 11 วิชา คิดเป็นร้อยละ 78.57
ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1)
3) ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา ทุ ก รายวิ ช าที่ ท วนสอบมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ ม าก
(ตารางที่ 1)
4) ด้านทักษะความสั ม พันธ์ร ะหว่า งบุ คคลและความรั บผิ ดชอบ มีความถูกต้อง ครบถ้ว น
สมบูรณ์มาก จานวน 12 วิชา คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ปานกลาง จานวน 2 วิชา คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1)
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกรายวิชา
ที่ทวนสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก (ตารางที่ 1)
ในภาพรวม การประเมินผลในแต่ล ะมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 4
มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ทุกรายวิชาที่ทวนสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก
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(ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาเทียบค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ การประเมินผลในแต่ละ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 4 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย 3.86 พบว่า มีรายวิชาที่มีค่าคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ย จานวน 7 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 1421 307
ภาษาอังกฤษสาหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 1432 100 มนุษย์กับ
อารยธรรม 1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์ 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย 2300 112 การบริหาร
รัฐกิจกับสังคมไทย และรายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน (ภาพที่ 3)
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1101146 1102109 1421103 1421307 1431102 1431110 1432100 1438100 1439100 1442100 1502100 1903101 2300112 2300113

ภาพที่ 3 ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ที่มา คานวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้

3.2 ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
1) ด้านคุณธรรม จริ ย ธรรม ทุกรายวิช าที่ทวนสอบมีความถูกต้อง ครบถ้ว น สมบูรณ์มาก
(ตารางที่ 1
2) ด้านความรู้ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จานวน 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 28.57
ของรายวิ ช าที่ ท วนสอบ และมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ ม าก จ านวน 10 วิ ช า คิ ด เป็ น
ร้อยละ 71.43 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1)
3) ด้านทักษะทางปัญญา มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จานวน 1 วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 7.14 ของรายวิชาที่ทวนสอบและมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จานวน 13 วิชา (ตารางที่ 1)
4) ด้านทักษะความสั ม พันธ์ร ะหว่า งบุ คคลและความรั บผิ ดชอบ มีความถูกต้อง ครบถ้ว น
สมบูรณ์มาก จานวน 13 วิชา คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ปานกลาง จานวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1)
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5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกรายวิชา
ที่ทวนสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก (ตารางที่ 1)
ในภาพรวม ประสิทธิผลของวิธีส อนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอีย ดของ
รายวิชา ทุกรายวิชามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาเทียบค่าเฉลี่ยของค่า
คะแนนด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.83 พบว่า มีรายวิชาที่มีค่าคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ย จานวน 8 รายวิชา ได้แก่ 1102
109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจาวัน 1421 307 ภาษาอังกฤษสาหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1431
102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม 1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์
1442 100 วั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย 2300 112 การบริ ห ารรั ฐ กิ จ กั บ สั ง คมไทย และ รายวิ ช า 2300 113
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน (ภาพที่ 4)
4.2
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ภาพที่ 4 ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ที่มา คานวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
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อภิปรายผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ระดับรายวิชา จานวน 14 รายวิชา คณะทางานได้สรุปผลการทวนสอบฯ โดยแบ่งเป็น ด้านเนื้อหาและ
แผนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยมีผลการทวนสอบของรายวิชา
ดังนี้
1. รายวิชา 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะวิทยาศาสตร์
1.1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน
พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พบว่า ประเด็นที่สอดคล้องมากที่สุด คือ ช่วงเวลาและจานวนชั่วโมงที่สอนจริงกับที่ระบุใน
มคอ.3 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.36 รองลงมา คือ สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
(Learning Contents) มีความสอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริง มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.18 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก และวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดาเนินการจริง มี
ความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ร ะบุใน มคอ.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.09 มีความถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก และน้อยที่สุด คือ การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก
1.2 ด้านการวัดและประเมินผล
พิจารณาด้านการวัดและประเมินผล พบว่า คะแนนที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับการ
วัดและประเมินผลจริงในระดับมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.18 และ วิธีวัดและ
ประเมิ น ผล ที่ ร ะบุ ใ น มคอ.3 มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การวัด และประเมิ น ผลจริง ในระดั บ มี ค วามถู กต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00
1.3 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
1.3.1 ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่กาหนดไว้ใน มคอ.
3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้
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ด้านที่ 1

3.91
ด้านที่ 5

4.18
4

4.09
ด้านที่ 4

ด้านที่ 2

4.09
ด้านที่ 3

ภาพที่ 5 ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้
รายวิชา 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
ที่มา

คานวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้

ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ แต่ละด้านที่กาหนดไว้ใน
มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง รายวิชา 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้ องในระดับ ครบถ้ว น สมบูรณ์มาก
โดยมากที่สุด คือ ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.09
รองลงมา คือ ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านที่ 2
ความรู้ และด้านที่ 3 ทักษะทาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.18 4.09 4.09 ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีความสอดคล้อง
น้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.91
1.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา ดังนี้
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ด้านที่ 1

3.82
ด้านที่ 5

4

ด้านที่ 4
4.18

4

4

ด้านที่ 2

ด้านที่ 3

ภาพที่ 6 ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้
รายวิชา 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
ที่มา

คานวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้

ความสอดคล้ อ งของประสิ ท ธิ ผ ลของวิ ธี ส อนที่ ท าให้ เ กิ ด ผลการเรี ย นรู้ ต ามที่ ร ะบุ ใ น
รายละเอียดของรายวิชา 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากที่สุด คือ ด้านที่
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.18 รองลงมาคือ ด้านที่ 2
ความรู้ ด้านที่ 3 ทักษะทางปั ญญา และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 ส่วนด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ 3.82
พิจารณาในภาพรวม 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.07
1.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ
ควรเพิ่ ม กิ จ กรรมการประเมิ น Learning Outcome ด้ า นที่ 3 ที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ เช่ น
การสะท้อนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

69

ภาคผนวกที่ 4
ภาพกิจกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
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ภาพกิจกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
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ภาคผนวกที่ 4
พระราชบัญญัติ ประกาศ ข้อบังคับและกรอบแนววคิดที่เกี่ยวข้อง
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พระราชบัญญัติ ประกาศ ข้อบังคับและกรอบแนววคิดที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ ประกาศ
QR Code
ข้อบังคับและกรอบแนววคิดที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี มคอ.
1

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

กรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework
for Higher Education: TQF : HEd)
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พระราชบัญญัติ ประกาศ
ข้อบังคับและกรอบแนววคิดที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2564

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดทาหลักสูตรและการ
บริหารหลักสูตร พ.ศ. 2562

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดทาหลักสูตรและการ
บริหารหลักสูตร พ.ศ. 2564

.

QR Code

