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ค าน า 
 

การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความส าคัญต่อการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดหลักส าคัญที่การมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต 
(Leaning Outcomes) เพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ
และมั่นใจถึงกระบวนการการผลิตบัณฑิต เพ่ือให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้
บัณฑิตเกิดการเรียนรู้ทั้งวิชาการและการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและมีความสุข ซ่ึงเป็นหลักประกัน
ว่านักศึกษาได้ผ่านการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมิน มีการ
ทวนสอบความรู้ความสามารถของนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

คู่มือการปฏิบัติงาน “การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้คณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่
สนใจทั่วไปได้เข้าใจถึงกระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ เพ่ือให้การด าเนินการการทวนสอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นแนวปฏิบัติให้ผู้ที่จะด าเนินการทวนสอบผลลัพธ์
การเรียนรู้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงานและการด าเนินการทวน
สอบผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้จัดท าหวังว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
คณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและผู้อ่านทุก
ท่าน พร้อมนี้ผู้จัดท าขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการเขียนคู่มือนี้ 
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บทที่  1   
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมา ความจ าเป็น ความส าคัญ 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาและสาขา/สาขาวิชา ให้การจัด
การศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่ง
สามารถสรุปหลักส าคัญ คือ มุ่งเน้นขั้นตอนการด าเนินการ กระบวนการพัฒนาปรับปรุง และการประกัน
คุณภาพหลักสูตร เ พ่ือให้มั่น ใจในประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา สร้างนวัตกรรมคุณภาพและกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถาบันศึกษา 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติยึดหลักส าคัญที่การมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของบัณฑิต (Leaning Outcomes) เพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
เข้าใจและมั่นใจถึงกระบวนการการผลิตบัณฑิต เพ่ือให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ
ไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ คือข้อก าหนดเฉพาะที่เป็นผลมุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้น จากการเรียนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้บัณฑิตเกิดการเรียนรู้ทั้งวิชาการและการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและมีความสุข เพ่ือเ ป็น
หลักประกันว่านักศึกษาได้ผ่านการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมิน 
มีการทวนสอบความรู้ความสามารถของนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 การก าหนดให้มีการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ทุกหลักสูตรซึ่งรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2 ) ในหมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  ข้อ 7. ตัวบ่งชี้
การด าเนินงาน ก าหนด ตัวบ่งชี้ข้อที่ 6 ระบุไว้ ว่า มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละปี
การศึกษา เป็นเกณฑ์ข้อหนึ่งที่ให้ความส าคัญ กับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดจึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบที่มีประสิทธิภาพ  ถูกต้องตามหลักการวัดและ
ประเมินผล และสะดวกต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร 
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 งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ได้จัดท าคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้มีการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การด าเนินการการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2. เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้ผู้ที่จะด าเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและ
เป็นไปตามข้ันตอนการด าเนินงาน 

3. เพ่ือให้การด าเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถปฏิบัติและ
ด าเนินการไปในทางเดียวกัน 

  
1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผู้เรียน
เกิดสมรรถนะตามท่ีรายวิชาก าหนด 

2. ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ถูกต้องและเป็นไปตามข้ันตอนการด าเนินงาน 
3. การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 
1.4  ขอบเขตของการจัดท าคู่มือ 

คู่มือการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้  เป็นคู่มือการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานโดยครอบคลุมรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ประกอบด้วย ความส าคัญ ความหมาย การทวนสอบกับ มคอ. ต่าง ๆ ผู้ทวนสอบ กระบวนการ วิธีการ 
กรรมการทวนสอบ ปฏิทิน การด าเนินการ การรายงานผล การน าผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 
1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
“คณะกรรมการบริหารวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
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“งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล” หมายความว่า งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา 

“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ” หมายความว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

“งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร” หมายความว่า งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

“การทวนสอบ” หมายความว่า การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
“ผลลัพธ์การเรียนรู้”หมายความว่า Learning Outcomes ข้อก าหนดซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนจาก

การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่  2   
กฎหมายที่เกีย่วข้องและหลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 

 
2.1  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมายก าหนด 

การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีการที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1.1  พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าหลักสูตร

การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะชั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคม โดยพัฒนาหลักสูตรการศึกษาหรือการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลายเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ  ซึ่งสอดคล้องกับ
บริบทของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่พัฒนานักศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะที่จ าเป็น เป็นคนดี มีวินัย เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  โดยการ
ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการน าแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็น
รูปธรรม ในการติดตาม ประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าข้อมูลไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน ปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าบัณฑิตจะบรรลุตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวังได้จริง  

2.1.2  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) โดยก าหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ โดยใช้ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา และใช้เป็นกรอบ
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อ้างอิงส าหรับผู้ประเมินของการประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตและการจัดการเรียนการ
สอน รวมถึงเพ่ือให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันและผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ 

การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ จึงถูกก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยก าหนดให้มีการด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดของ
รายวิชา มคอ.3 และรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา อย่างมีระบบและกลไก อาทิเช่น การสอบ การสังเกต การ
ตรวจสอบ การประเมิน และการสัมภาษณ์ เพ่ือยืนยันพิสูจน์ว่าสิ่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
และรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) นั้นได้มีการด าเนินการและบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือไม่ พร้อมทั้งน าผลการทวนสอบไปพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 

2.1.3  กรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF : HEd) 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นที่มาตรฐานของผลการเรียนรู้ (Learning 
Outcomes) ของบัณฑิตเพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมี
มาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ไว้ 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(Ethics and Moral) 2) ด้านความรู้ (Knowledge)  3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal Skills and Responsibility) และ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology Skills) รวมทั้ง กรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดให้มกีารประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาทั้งผู้เรียนและผู้สอน ดังนั้น เพ่ือเป็นการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ “การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้” จึง
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ ที่จะประเมินผลว่าหลังจากจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาบรรลุผลหรือไม่ กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินในแต่ละด้านนั้นมีความ
เหมาะสมหรือไม่ ในส่วนของผู้เรียน มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง อันจะน าไปสู่การพัฒนาวิธีการสอน
ที่ดตี่อไป  
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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 ได้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เป็นหมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ 
และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก โดยมีการบูรณาการรายวิชา โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ โดย
ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ได้
ก าหนดการประกันคุณภาพของหลักสูตร ประกอบด้วย การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกปีการศึกษา ดังนั้น การทวน
สอบผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นกลไกที่ส าคัญที่จะน าซึ่งข้อมูลที่จะน าไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรก าหนด 

2.1.5  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับ
ปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับเป็นแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดให้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหมวดวิชาที่ เสริมสร้างความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าใน
สาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควร
มีรายวิชาต่อเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก และไม่ควรน ารายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพ้ืนฐานของวิชาเฉพาะมา
จัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งให้มหาวิทยาลัยควบคุมมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบัน  ดังนั้น การทวน
สอบผลลัพธ์การเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นกลไกที่ส าคัญในการควบคุมมาตรฐาน และเป็นกลไกที่จะ
น ามาซึ่งข้อมูลที่จะน าไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด 
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2.1.6  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
พ.ศ. 2564 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ได้
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของประเทศ ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

โดยได้ก าหนดให้การจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ต้องมีการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร เพ่ือเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายวิชาหรือหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหมวด
วิชาที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และมีรายละเอียดของหมวดวิชา (มคอ.2) ที่
บริหารจัดการโดยงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา โดยมีการด าเนินงานเป็น ไปตาม 
กฎ ระเบียบ ประกาศ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ที่ได้ก าหนดให้มีการทวนสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในแต่ละปีการศึกษา และมีจ านวนรายวิชารวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละยี่สิบห้าของรายวิชาระดับปริญญาตรี และร้อยละห้าสิบของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา มีประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทุกปีการศึกษาให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่
หลักสูตรก าหนดอย่างเป็นระบบ เพ่ือประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

2.1.7  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  (มคอ.1)  
มคอ.1 หรือ กรอบที่ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตในแต่ละระดับการศึกษาของ

สาขา/สาขาวิชา ซึ่งจะก าหนดคุณลักษะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชา ปริญญา และองค์ความรู้ที่เป็นเนื้อหา 
เท่าที่จ าเป็นจะต้องมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้น  ๆ เพ่ือเป็นหลักประกันว่าผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู้ไม่น้อย
กว่าที่ก าหนด  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหมวดวิชาในหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยหลักสูตร
ที่มีมาตรฐานวิชาชีพนั้น ก็จะต้องด าเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนด ซึ่ง มคอ.1 ได้ก าหนด ให้มีการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยสถาบันการศึกษาต้องก าหนดระบบการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่าผู้จบ
การศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ อย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ไม่ว่าจะเป็น
การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการประเมินการสอนของผู้สอนและประเมิ น
รายวิชาโดยนักศึกษา รวมทั้งทวนสอบวิธีการวัดผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนหรือ
ในรายละเอียดของวิชา (มคอ.3) เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร  

http://www.cheqa.mua.go.th/checo2
http://www.cheqa.mua.go.th/checo2
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2.1.8  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เป็นค าอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียน

การสอนที่จะท าให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้น ๆ โดยจะถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
บัณฑิตที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง เข้าใจถึงวิธีการสอน วิธีการ
เรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะท าให้มั่นใจว่าเมื่อเรียนส าเร็จแล้วจะบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบในการเรียนเพ่ื อ
น าไปสู่คุณวุฒิตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิและรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเลือก
เรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของตนเองได้ รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตสามารถใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าท างานทุกหลักสูตร 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ได้ก าหนด
กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับรายวิชา โดยก าหนดให้ในแต่ละภาค
การศึกษาจะต้องทวนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  
เพ่ือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายวิชาหรือ
หลักสูตร เช่นเดียวกันกับ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators) ที่ได้ก าหนดว่า หลักสูตรต้องมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา   

2.1.9  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละ

รายวิชา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร 
ซึ่งแต่ละรายวิชาจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา 
แนวทางการปลูกฝังทักษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบ
ความส าเร็จตามจุดหมายของรายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
การเรียนรู้  

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา ได้ก าหนดให้มีการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยให้อาจารย์รับผิดชอบรายวิชาระบุกระบวนการที่ใช้ในการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น  ตั้งกรรมการทวน
สอบ ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย เพ่ือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายวิชา 
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2.1.10  รายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) 
รายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) เป็นรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา เกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ 
ว่าได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหาก
ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จ านวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่ม
เรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและสิ่งอ านวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมิน
รายวิชาของนักศึกษา/หัวหน้าภาค/หรือผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายวิชาโดย หมวดที่ 5 
การประเมินรายวิชา ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา เพ่ือน าไปรายงานในรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ต่อไป 

2.1.11  รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เป็นการรายงานผลประจ าปีโดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนใน
หลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผล
ของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน การเทียบเคียงผล
การด าเนินการกับมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและการพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา
ด้วยตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ และเป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ภายนอกได้ นอกจากนี้ยังมีการก าหนดเรื่องคุณภาพของการสอน การประเมินรายวิชา การประเมินคุณภาพ
การสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน เพ่ือน าผลมาปรับกลยุทธ์
และวิธีการสอนต่อไป 
 
2.2  แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้  

รองศาสตราจารย์ลิลลี่  กาวีต๊ะ (2556) ได้อธิบายการทวนสอบว่า การทวนสอบ หมายถึง  
การด าเนินการหาหลักฐานวิธีการใด ๆ เช่น การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ  
เพ่ือยืนยันพิสูจน์ว่า สิ่งที่ได้ก าหนดขึ้นนั้นได้มีการด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ การทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ซึ่งต้องด าเนินการให้ความม่ันใจได้ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
เป็นที่เข้าใจตรงกันทุกสถาบันฯ และมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุส าเร็จนั้นคือต้องมีการทวน
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สอบ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกอาจต้องการตรวจสอบด้วยว่าได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอและเชื่อถือได ้

การทวนสอบ หมายถึง การด าเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี อาทิ  
การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน และการสัมภาษณ์ เพ่ือยืนยันและพิสูจน์ ว่าสิ่งที่ก าหนดนั้น
ได้มีการด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจึงเป็นส่วน
หนึ่งของความรับผิดชอบในระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งและเป็นงานที่ส าคัญใน
ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่ต้องร่วมมือกันด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มีความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2556)  

ดร.สุทัน มุมแดง (2556) อธิบายถึงความส าคัญของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ไว้ว่า การทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งในความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่ต้องร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์มีความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

1. ทราบระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่แต่ละรายวิชาได้รับจากการ
กระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงข้อบกพร่อง หรือส่งเสริมจุดเด่นของผู้เรียนเพื่อ
พัฒนาตนเองต่อไป 

2. ทราบประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาปรับปรุงการสอนให้
ดีกว่าเดิม 

3. ทราบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นข้อมูล
ส าคัญในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552; วัลยา ธเนศพงศ์
ธรรม, 2558) ได้ให้ความหมาย การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐาน เพ่ือ
ยืนยันหรือสนับสนุนว่า นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย 
ซึ่งอาจได้จากผลการประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความจริง 
การให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้ส าเร็จการศึกษา การประสบความส าเร็จในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา  

ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์ (2558) การทวนสอบ หมายถึง การด าเนินการหาหลักฐานเพื่อยืนยันพิสูจน์ว่า 
สิ่งที่ก าหนดไว้นั้นได้มีการด าเนินการ และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งวิธีการในการ  
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หาหลักฐานอาจท าได้หลากหลายวิธี และแตกต่างกันไปในมาตรฐานแต่ละด้าน รวมถึงลักษณะของรายวิชา 
อาทิ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมินและการสัมภาษณ์ เป็นต้น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ (2559)  ได้อธิบายว่า ตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้ให้
ความหมายของการทวนสอบไว้ว่า “การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐาน
เพ่ือยืนยันหรือสนับสนุนว่านักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่าง
น้อย ซึ่งอาจได้จากผลการประเมินข้อสอบ ว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความ
จริง การให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้ส าเร็จการศึกษา การประสบความส าเร็จในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า การทวนสอบ (Verifying) เป็นการด าเนินการหาหลักฐาน หรือตรวจสอบด้วยวิธีการ
ใด ๆ ที่เหมาะสมกับวิธีการประเมินผลและลักษณะผลการเรียนรู้ เพ่ือยืนยันว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตร 

รองศาสตราจารย์ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2559) ได้อธิบายถึงกระบวนการทวนสอบว่าเป็นกระบวนการใน
การตรวจสอบ เพื่อยืนยันความถูกต้องของการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือมิให้เกิดความผิดพลาด  

รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์ (2561) ไดอ้ธิบายว่า การทวนสอบคือการด าเนินการหาหลักฐาน 
วิธีการใด ๆ ให้มั่นใจว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จ เพ่ือยืนยันหรือ
สนับสนุนว่า นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และการให้คะแนนตรง
ตามความจริง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ อินทสิงห์ และคณะ (2563)  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือสนับสนุนว่า นักศึกษาทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้เป็นอย่างน้อย 

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องด าเนินการให้มีการทวนสอบ ในทุกระดับ
การศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าจะได้รับการจัดการศึกษาที่ดีและมีมาตรฐาน 
(Oliva & Gordon II, 2013; Ornstein & Hunkins, 2018) ซึ่งต้องเริ่มจากหน่วยเล็กที่สุดนั่นคือ ระดับ
กระบวนวิชา (Course) และน าไปสู่ระดับโปรแกรม (Program) ของหลักสูตร 

การทวนสอบมาตรฐานบางส่วนอาจจะด าเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีความร่วมมือทาง
การศึกษาได้ แต่จะมีกระบวนการอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการจัดการและความมีประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงานร่วมกัน อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนจะต้องรับผิดชอบในการทวนสอบ
มาตรฐานเพ่ือให้มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างสม่ าเสมอ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2552) 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การทวนสอบ หมายถึง การด าเนินการหาหลักฐานด้วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี อาทิ การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน และการสัมภาษณ์ 
เพ่ือยืนยันพิสูจน์ว่า สิ่งที่ก าหนดขึ้น นั้นได้มีการด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ซึ่งจะต้องด าเนินการที่ให้ความมั่นใจได้ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เป็นที่เข้าใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของรายวิชาและของหลักสูตรนั้น  กลยุทธ์ที่ใช้โดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ การตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบของนักศึกษาและงานที่รับ
มอบหมาย การให้ผู้เรียนประเมินตนเองเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
การประเมินสาขาวิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก และการรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดย  
ผู้ใช้บัณฑิต การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้บางส่วนอาจด าเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีความ
ร่วมมือทางการศึกษา แต่จะมีกระบวนการอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการจัดการและความมี
ประสิทธิภาพของการด าเนินการร่วมกัน อย่างไรก็ตาม สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนจะต้องรับผิดชอบในการ
ทวนสอบมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   

3.1 ลักษณะงาน การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
3.1.1  การการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : เขียนโครงการ จัดท าแผนการทวน

สอบผลลัพธ์การเรียนรู้  จัดท าค าสั่งคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิเคราะห์
รายวิชา/สุ่มเลือกรายวิชาที่ทวนสอบ จัดท าขอบเขตและเกณฑ์การทวนสอบ  จัดประชุมคณะกรรมการทวน
สอบ แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ถูกทวนสอบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ถูกทวนสอบส่งตัวอย่าง
ข้อสอบและผลงานนักศึกษาเพ่ือประกอบการทวนสอบฯ จัดเตรียมเอกสารประกอบการทวนสอบ ด าเนินการ
ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ จัดท ารายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ และรายงานผลการทวนสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

3.1.2 การเตรียมการด้านปัจจัยเกี่ยวกับการด าเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้  : การเตรียม
ประกาศ กฎ ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเตรียมบุคลากร การเตรียมเครื่องมือเพ่ือด าเนินการทวน
สอบผลลัพธ์การเรียนรู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
3.2  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างานเป็น
กลุ่ม ได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและความภูมิใจในไทย  
ยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้าน
การซื้อสิทธิ์ ขายเสียง สามารถก้าวทันโรค มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นก าลังคนที่มี
คุณภาพ มีทักษะ ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็น มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเสมอ โดยมียุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษารอบสองเพ่ือ
ปรับกระบวนการผลิตก าลังคนสายวิชาการ และสายวิชาชีพ ให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองการพัฒนาประเทศ
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ยุคใหม่  การผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาควรเน้นความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติในสาขาวิชาที่มีความจ าเป็น  มีความเป็นพลเมือง และสอดคล้องกับความจ าเป็น  ต่อการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือได้ก าลังคนระดับสูงที่สามารถสร้างงานที่เหมาะสมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นการเตรียม
คนเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ที่จะเป็นหนึ่งเดียวในปี 2558 (ส านักนโยบายและแผนการ
อุดมศึกษา: 2558)  

การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2517 โดยทบวงมหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2517 
ก าหนดให้หลักสูตรในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ต้องมีองค์ประกอบของ “วิชาพ้ืนฐานทั่วไป” อย่างน้อย 
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30 หน่วยกิต จากการด าเนินงานดังกล่าว พบว่า ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และลักษณะรายวิชาของกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานทั่วไปยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น ทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีใหม่ และก าหนดให้ใช้ค าว่า “วิชาศึกษาทั่วไป” แทน “วิชาพ้ืนฐานทั่วไป” (ในปี พ.ศ. 2532 
- 2542) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน และให้นิยาม 
โครงสร้างและองค์ประกอบ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปว่า “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ ที่กว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และ
สังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถน าความรู้ ไปใช้ ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ ในสังคมได้ เป็นอย่างดี  ซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ 
โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มี
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต” 

ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษา หน้า 5 ข้อ 9 ได้ระบุถึงการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปว่า “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ  
ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดย
ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาที่ได้
ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง) ต้องไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

การก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ได้ประกาศ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education : TQF : HEd) เพ่ือมุ่งหมาย จะจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcomes) ของบัณฑิต เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ และสื่อสารให้สังคม 
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ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้เข้าใจตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรู้ที่
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ  และได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีไว้อย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2552)  

1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม  

บัณฑิตระดับปริญญาตรีอย่างน้อยจะต้องสามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ
โดย ใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมความรู้สึกของผู้อ่ืน ค่านิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเป็น
แบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก เป็นต้น  

2)  ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการน าเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง  ๆ และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้  

บัณฑิตระดับปริญญาตรีอย่างน้อยจะต้องมีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

3)  ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง  ๆ ในการคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน  

บัณฑิตระดับปริญญาตรีอย่างน้อยจะต้องสามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถ
ประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหา
และงานอื่น ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ 
นักศึกษาสามารถ  ใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ าและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal Skills and 
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง  

บัณฑิตระดับปริญญาตรีอย่างน้อยจะต้องมีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  
ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้
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นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 

5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้ง
การพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

บัณฑิตระดับปริญญาตรีอย่างน้อยจะต้องสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถ
เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล  
แปลความหมายและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
การพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความ
พร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผู้น า  
รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและรู้บริบทสากล โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต สร้างวิถี
การเรียนรู้ของคนไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม โดยได้ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ ไว้ว่า  

1)  เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็น 
ผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2)  เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน  สังคม และ
ประเทศ 

3)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและ
รักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับ
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 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์และสามารถน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตามแนวคิดการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2548 ซึ่งก าหนดไว้ว่า “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมี
เหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี  มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่
ในสังคมได้เป็นอย่างด”ี โดยมีผังโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.1  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ข. กลุ่มวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์

ค. กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ค.1 กลุ่มมนษุยศาสตร์ 
 

ค.2 กลุ่มสังคมศาสตร์ 
 

ค.3 กลุ่มพลศึกษา 
 

ก. กลุ่มภาษา 
 

ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 

ก.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

 



18 

 

 

 2)  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เน้นการจัดการเรียนการสอนที่

บูรณาการวิชาจากศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์และสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ตามแนวคิดการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2559 
ซึ่งก าหนดไว้ว่า “หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก” โดยมีผังโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์     3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร ์
เทคโนโลยี และการจดัการ 

ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต 
สิ่งแวดล้อม 

ข. กลุ่มเทคโนโลยีและการ
จัดการ 

1. กลุ่มภาษา 
 

ก. กลุ่มภาษาไทย 

ข. กลุ่ม
ภาษาต่างประเทศ 

ก. กลุ่มทักษะชีวิต 
ความคิด และสุนทรียภาพ 

ข. กลุ่มพลเมือง โลก และการ
อยู่ร่วมกัน  
  

4. กลุ่มวิชาเลือก
ศึกษาทั่วไป 
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3)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความส าคัญกับ

การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และพัฒนาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ภายนอก การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมถึงวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ สามัคคี และส านึกดีต่อ
สังคม ควบคู่กับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพ้ืนฐานความพอเพียง โดยใช้แนวคิดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนา
สมรรถนะให้กับนักศึกษา (Outcome-based Education) การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการวิชาจาก
ศาสตร์ต่าง ๆ ในรูปแบบ Team Teaching เพ่ือใช้ศักยภาพร่วมกันระหว่างอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  โดยมีผังโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2563 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.3  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

1. กลุ่มวิชาภาษา 
 

1.1. ภาษาไทย 

1.2 ภาษาอังกฤษ 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  

5. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและการจัดการ    

6. กลุ่มวิชาเลือกศกึษาทั่วไป  
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3.3  ความส าคัญของการทวนสอบ  
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาและสาขา/สาขาวิชา ให้การจัด
การศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่ง
สามารถสรุปหลักส าคัญ คือ มุ่งเน้นขั้นตอนการด าเนินการ กระบวนการพัฒนาปรับปรุง และการประกัน
คุณภาพหลักสูตร เ พ่ือให้มั่น ใจในประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา สร้างนวัตกรรมคุณภาพและกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถาบันศึกษา 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติยึดหลักส าคัญที่การมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
บัณฑิต (Leaning Outcomes) เพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ
และมั่นใจถึงกระบวนการการผลิตบัณฑิต เพ่ือให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
เป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
คือข้อก าหนดเฉพาะที่เป็นผลมุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้น จากการเรียนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้
บัณฑิตเกิดการเรียนรู้ทั้งวิชาการและการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและมีความสุข เพ่ือเป็นหลักประกันว่า
นักศึกษาได้ผ่านการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมิน มีการทวนสอบ
ความรู้ความสามารถของนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในมีการก าหนดไว้ว่าหลักสูตร ที่มีคุณภาพ  
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ภาพที่ 3.4  การน ามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสู่การปฏิบัติ 

 
การก าหนดให้มีการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุก

หลักสูตรซึ่งรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2 ) ในหมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 7. ตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงาน ก าหนด ตัวบ่งชี้ข้อที่ 6 ระบุไว้ ว่า มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละปี
การศึกษา เป็นเกณฑ์ข้อหนึ่งที่ให้ความส าคัญ กับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดจึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบที่มีประสิทธิภาพ  ถูกต้องตามหลักการวัดและ
ประเมินผล และสะดวกต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร 

การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความส าคัญต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เนื่องจากการทวนสอบผลลัพธ์การ
เรียนรู้จะสะท้อนผลการด าเนินงานรายวิชา ดังนี้   

1.  ทราบระดับผลลัพธ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่แต่ละรายวิชาได้รับจากการกระจาย
ความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงข้อพกพร่อง หรือส่งเสริมจุดเด่นของผู้เรียนเพ่ือพัฒนา
ตนเองต่อไป  

2.  ทราบประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนใน
การพัฒนาปรับปรุงการสอนให้ดีกว่าเดิม  
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3.  ทราบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้เป็น
ข้อมูลส าคัญในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร 
 
3.4  การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กับ มคอ. ต่าง ๆ  

การทวนสอบได้มีการก าหนดรายละเอียดไว้ใน มคอ. ต่าง ๆ คือ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.4.1  การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) ได้ก าหนด

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดเบื้องต้น
อธิบายการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งเป็นภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอนที่จะท าใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนั้น ๆ โดยจะถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
บัณฑิตที่ก าหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร รายละเอียด
ของหลักสูตรจะช่วยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบ้าง เข้าใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้
ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะท าใหมั่นใจวาเมื่อเรียนส าเร็จแล้วจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามที่ก าหนดไวในหลักสูตร รวมถึงแสดงความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบในการเรียนเพ่ือน าไปสู่
คุณวุฒิตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิรายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย 8 หมวด คือ หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ใน
การประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวด
ที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และบริบทของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ประกอบด้วย จ านวนหน่วยกิตที่เรียน รูปแบบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถานภาพและการพิจารณา
อนุมัติ/เห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความส าคัญ 
ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แผนพัฒนาปรับปรุง การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา 
และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย จ านวนหน่วยกิตรวมกิต โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน และแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา โดยมีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละรายวิชา เช่น 
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ ผลงานนักศึกษา ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
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การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน และแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  

3.4.2  การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) ได้ก าหนด

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียด
เบื้องต้นอธิบายการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ของแต่ละรายวิชาเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ใน  รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ซ่ึงแต่ละรายวชิาจะก าหนดไว้อย่างชดัเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหา
ความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนา
ให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ใน  
การเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอ่ืน ๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง  
ประกอบด้วย 7 หมวด คือ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวดที่ 3 
ลักษณะและการด าเนินการ หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หมวดที่ 5 แผนการสอนและ
การประเมินผล หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และหมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุง
การด าเนินการของรายวิชา  

การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) จะทวนสอบฯ  
ในหัวข้อที่เก่ียวข้อง ได้แก่ จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค์รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาค
การศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้  (Curriculum Mapping) แผนการจัดการเรียนรู้  แผนการประเมินผลการเรียนรู้  ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน เอกสารและข้อมูลส าคัญที่
นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม การประเมินและ
ปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา กลยุทธ์การ
ประเมินการสอน การปรับปรุงการสอน การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา และการ
ด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

3.4.3  การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  
(มคอ. 5) 

ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) ได้ก าหนด
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียด
เบื้องต้นอธิบายการจัดท ารายละเอียดของรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ซึ่งเป็นข้อมูลการ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน เกี่ยวกับภาพรวมของ
การจัดการเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ ว่าได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ใน
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รายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของ
นักศึกษา จ านวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและสิ่งอ านวยความ
สะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 

การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) จะทวนสอบฯ  
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน รายงานชั่วโมงการสอน
จริงเทียบกับแผนการสอน หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการ
เรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน สรุปผลการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชา จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนน
ผิดปกติ ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา  ความคลาดเคลื่อนด้าน
ก าหนดเวลาการประเมิน ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  ปัญหาและผลกระทบต่อการ
ด าเนินการ ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก ประเด็นด้านการบริหารและ
องค์กร การประเมินรายวิชา ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดย
นักศึกษา ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจาก
ผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน แผนการปรับปรุง ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอใน
รายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผ่านมา การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับ
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 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  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เพ่ือรายงานผลการจัดการเรียนการ

สอนของแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา เกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนว่าได้ด าเนินการสอน
เป็นไปตามแผนที่วางไวหรือไม่ มีปญหาใดที่ท าให้สอนตามแผนไม่ได้ รายงานจ านวนนักศึกษา ผลการเรียนของ
นักศึกษา การประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา ข้อเสนอแนะส าหรับการแก้ไขในการด าเนินการสอนครั้งต่อไป  

3.5.1.4  เตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายวิชา ตามที่คณะกรรมการทวนสอบฯ ร้องขอ เพ่ือใช้ใน
การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้  

3.5.1.5  เข้าทวนสอบและชี้แจงข้อมูลการจัดการเรียนการสอนต่อคณะกรรมการทวนสอบฯ 
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3.5.1.6  ศึกษาผลการคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ จากคณะกรรมการทวนสอบ  
เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของรายวิชาตนเองต่อไป 

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  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้  

ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับ
มอบหมาย ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา และหัวหน้างานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร เพ่ือท าหน้าที่
ทวนสอบ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

3.5.3.2  ก าหนดแผนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ และแจ้งต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
เพ่ือเตรียมการรับการทวนสอบฯ 

3.5.3.3  แจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบ 
อาทิ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) ตัวอย่างข้อสอบ ผลงาน
นักศึกษาและเอกสารประกอบการสอน เป็นต้น 

3.5.3.4  ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ในการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ เช่น วิธีการทวนสอบผลลัพธ์การ
เรียนรู้ หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน  

3.5.3.5  ด าเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้โดยการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
และจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการด าเนินงานรายวิชา 
(มคอ.5) ตัวอย่างข้อสอบ ผลงานนักศึกษาและเอกสารประกอบการสอน 

3.5.3.6  ประมวลผลด าเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ และจัดท าเป็นรายงานผลการทวน
สอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

3.5.3.7  รายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
3.6  การเตรียมการด้านปัจจัยเกี่ยวกับการด าเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

3.6.1  การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
3.6.1.1 หนังสือบันทึกข้อความที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หนังสือเชิญประชุม หนังสือเชิญคณะกรรมการ 

หนังสือเชิญอาจารย์ผู้ถูกทวนสอบฯ และหนังสือขอข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
3.6.1.2  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
3.6.1.3  เอกสารการประชุมคณะกรรมการทวนสอบฯ 
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3.6.1.4  แบบฟอร์มการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ในรูปแบบ Google Forms 
3.6.1.5  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย 
3.6.1.6  รายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย 
3.6.1.7  เอกสารประกอบการสอน ตัวอย่างข้อสอบและผลงานนักศึกษาของรายวิชาที่ถูก 

ทวนสอบฯ 
3.6.1.8  ข้อมูลทั่วไปของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน และแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา เป็นต้น 

3.6.2  การเตรียมบุคลากร 
การเตรียมบุคลากรในการด าเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้  เช่น ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประกาศ กฎ ระเบียบ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้และท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับแผนงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

3.6.3  การเตรียมเครื่องมือเพื่อการด าเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
3.6.3.1  ศึกษาหาข้อมูลเพ่ือประกอบการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ อาทิ เช่น ประกาศ กฎ 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการ นโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
3.6.3.2  การประชุมคณะกรรมการทวนสอบ เพ่ือก าหนดวิธีการและรูปแบบของเครื่องมือใน

การด าเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
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 กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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
ค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอน พิจารณาช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงที่สอนจริง มีความ
ครบถ้วนและสอดคล้องกับที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 แผนการจัดการ
เรียนรู้ พิจารณาวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง 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 
และพิจารณาคะแนนที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมวดที่ 5 ข้อที่ 2 แผนการประเมินผล
การเรียนรู้ มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง 

ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยพิจารณากลยุทธ์การสอนและการวัดประเมินผล ในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา มีความสอดคล้องกับการสอนและประเมินผลจริง และพิจารณาประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
และการวัดประเมินผล ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
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3.8  ระบบและกลไกการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
“ระบบการทวนสอบ” หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็น

ระบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยขั้นตอนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ การวางแผนอย่างมีขั้นตอน มีการ
จัดการและการติดตามผลตามแผนที่ได้วางไว้อย่างรัดกุม เพ่ือให้การจัดการศึกษาในทุกรายวิชามีมาตรฐาน
เดียวกัน  

“กลไกการทวนสอบ” หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบการทวนสอบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมี
การจัดสรรทรัพยากรหรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน ได้แก่ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติ และเครื่องมือการ 
ทวนสอบฯ 

ระบบและกลไกการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้  เป็นการวางแผนการทวนสอบอย่างมีขั้นตอน มีการ
จัดการและการติดตามผลตามแผนที่ได้วางไว้อย่างรัดกุม ซึ่งงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรเป็นผู้ที่วางแผน
หรือวางระบบการทวนสอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีมาตรฐาน
เดียวกัน ส าหรับการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นการทวนสอบระดับรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอน ได้แก่ การทวนสอบความถูกต้องเหมาะสมของการวางแผนการสอน (มคอ. 3) ซึ่งในการ
วางแผนการสอนหรือการจัดท าประมวลรายวิชา การเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาหรือ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ความเหมาะสมของสาระวิชาที่บรรจุไว้ในแผนการสอน ระบบการ
ประเมินผลรายวิชา การประเมินผลการเรียนของผู้เรียน การประเมินผล การสอนของผู้สอน การทวนสอบ
ข้อสอบหรือการวิเคราะห์ข้อสอบ การทวนสอบผลคะแนน ซึ่งน าผลการทวนสอบฯ มารวมกันเป็นการทวน
สอบในการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในภาพรวมของแต่ละปีการศึกษา  

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และน าผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้มาพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานมาตรฐาน
และพัฒนาหลักสูตร ได้ก าหนดกระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้เพ่ือให้มั่นใจว่า การด าเนินการเรียน
การสอนในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การจัดท าประมวลรายวิชา การสอนในแต่ละคาบ การวัดและประเมินผล เป็น
กระบวนการและเป็นผลที่ถูกต้องเหมาะสม ดังนั้น ระบบและกลไกการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ท าให้การทวนสอบฯ มีการขับเคลื่อน 
หรือด าเนินไปอย่างเป็นระบบและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นกลไกในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.1 สัญลักษณ์และความหมายของ Flow Chart 
สัญลักษณ์ ชื่อ ความหมาย 

 
 

Start or Termination เริ่มต้น หรือ สิ้นสุด 

 
 

Process กระบวนงาน 

 
 

Manual Input การบันทึกข้อมูล 

 
 

Arrow สัญลักษณ์เส้นทางการด าเนินงาน 

 
 

Connector หรือ  
Out-page Connector 

จุดเชื่อมต่อของผังงานที่อยู่หน้าต่างกัน 
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Work flow แสดงกระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ภาพที่ 3.5  กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                

                                                                 2 

สุ่มรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ทวนสอบ 

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึกข้อมูล
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษา 

คณะ/วิทยาลัย งานมาตรฐานและพฒันาหลักสูตร คณะกรรมการทวนสอบฯ 

เริ่มต้น 

จัดท าแผนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

จัดท าค าสั่งคณะกรรมการทวนสอบ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

สุ่มรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึกข้อมูลก่อนเปิดภาคการศึกษา 

บันทึก มคอ.3 

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

บันทึก มคอ.5 
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แบบฟอร์มการทวนสอบฯ , รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3), รายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5), ตัวอย่างข้อสอบ, ผลงานนักศึกษา, 
เอกสารอื่น ๆ ท่ีใช้ในการประเมินผลการเรยีนรู้ 

ตัวอย่างข้อสอบและผลงานนักศึกษา 

พิจารณารายวิชาที่ต้องทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้, เกณฑ์การทวน
สอบผลลัพธ์การเรียนรู้, แบบฟอรม์การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู ้

จัดท าขอบเขต เกณฑ์และเครื่องมือการทวนสอบฯ 

งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย คณะกรรมการทวนสอบฯ 

 ประชุมพิจารณาการทวนสอบ 
 

จัดประชุมคณะกรรมการทวนสอบฯ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเตรียม
ข้อมูลเพ่ือมใช้ในการทวนสอบฯ 

จัดส่งมายังงานมาตรฐานฯ 

จัดเตรียมเอกสารประกอบการทวนสอบฯ  

 เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
พิจารณาฯ 

 

แจ้งคณะเจ้าของวิชา 
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  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะ/วิทยาลัย งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการทวนสอบฯ 

ชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมการทวนสอบฯ  พิจารณาให้คะแนนการทวนสอบฯ 
 

สิ้นสุดการด าเนินงาน 

ด าเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ  

จัดท ารายงานผลการทวนสอบฯ 

รายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการฯ 

 
แจ้งผลการทวนสอบไปยังคณะและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

รายงานผลการทวนสอบใน มคอ.7 

น าผลการทวนสอบฯ และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการไปพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 
สรุปผลการด าเนินงาน ก ากับติดตามการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
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ตารางท่ี 3.2  กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
กระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้รับ 

1.  จัดท าแผนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ เดือนมิถุนายน นักวิชาการศึกษา  
งานมาตรฐานและพัฒนา

หลักสูตร 

แผนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

2.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึกรายละเอียดรายวิชา 
มคอ.3 ในระบบ TQF โดยระบุรายละเอียดการทวนสอบ ใน 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของ
รายวิชา ข้อ 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาในรายวิชา 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 

3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนตามท่ีได้ระบุไว้ในรายละเอียดรายวิชา มคอ.3 

ตลอดปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

การจัดการเรียนการสอน 

4.  จัดท าค าสั่งคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีหรือรอง
คณบดีที่ได้รับมอบหมายทุกคณะ ผู้อ านวยการกองบริการ
การศึกษา และหัวหน้างานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร 

ภายใน 15 วันก่อนสิ้นปี
การศึกษา 

นักวิชาการศึกษา  
งานมาตรฐานและพัฒนา

หลักสูตร 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การ
เรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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ตารางท่ี 3.2  กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (ต่อ) 
กระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้รับ 

5.  วิเคราะห์รายวิชา/สุ่มเลือกรายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษาที่ทวนสอบ โดยกระจายการทวนสอบให้
ครบทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตลอดระยะเวลาที่
ก าหนด 

ก่อนสิ้นปีการศึกษา นักวิชาการศึกษา 
งานมาตรฐานและพัฒนา

หลักสูตร 

รายวิชาที่จะทวนสอบฯ 

6.  จัดท าขอบเขตและเกณฑ์การทวนสอบผลลัพธ์การ
เรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ก่อนสิ้นปีการศึกษา นักวิชาการศึกษา 
งานมาตรฐานและพัฒนา

หลักสูตร 

1.  รูปแบบการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
2.  เกณฑ์การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
3.  แบบฟอร์มการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

7.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบันทึกรายงานผลการ
ด าเนินงานรายวิชา มคอ.5 เพ่ือรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชาเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียน
การสอน 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้น
ภาคการศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

รายงานผลการด าเนินงานรายวิชา มคอ.5 

8.  จัดประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือพิจารณารายวิชาที่ต้องทวนสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้, เกณฑ์การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้, 
แบบฟอร์มการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ภายใน 1 สัปดาห์หลัง
สิ้นปีการศึกษา 

1.  นักวิชาการศึกษา 
งานมาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตร 
2.  คณะกรรมการทวน
สอบฯ 

เอกสารประกอบการประชุม ได้แก่ 
1.  สรุปรายวิชาที่ต้องทวนสอบผลลัพธ์การ
เรียนรู้  
2.  เกณฑ์การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
3.  แบบฟอร์มการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 3.2  กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (ต่อ) 
กระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้รับ 

9.  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา เพ่ือพิจารณารายวิชาที่ต้อง
ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้, เกณฑ์การทวนสอบผลลัพธ์
การเรียนรู้, แบบฟอร์มการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

วันอังคารที่ 3 ของเดือน 
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

1.  นักวิชาการศึกษา 
งานมาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตร 
2.  คณะกรรมการบริหาร
วิชาการฯ 

มติที่ประชุม เรื่อง รายวิชาที่ต้องทวนสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ เกณฑ์การทวนสอบผลลัพธ์
การเรียนรู้ และแบบฟอร์มการทวนสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

10.  แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ถูกทวนสอบ ภายใน 2 วันเมื่อได้รับ
เห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร

วิชาการ 

นักวิชาการศึกษา 
งานมาตรฐานและพัฒนา

หลักสูตร 

บันทึกข้อความ 

11.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ถูกทวนสอบฯ ส่ง
ตัวอย่างข้อสอบและผลงานนักศึกษา 

7 วันก่อนจัด 
การทวนสอบฯ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

ตัวอย่างข้อสอบและผลงานนักศึกษา 

12.  จัดเตรียมเอกสารประกอบการทวนสอบ เช่น 
แบบฟอร์มการทวนสอบฯ , รายละเอียดของรายวิชา  
(มคอ.3), รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5), 
ตัวอย่างข้อสอบ, ผลงานนักศึกษา, เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ใน
การประเมินผลการเรียนรู้ 

5 วันก่อน 
จัดการทวนสอบฯ 

นักวิชาการศึกษา 
งานมาตรฐานและพัฒนา

หลักสูตร 

1.  แบบฟอร์มการทวนสอบฯ 
2.  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
3.  รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) 
4.  ตัวอย่างข้อสอบและผลงานนักศึกษา 
5.  เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ 
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ตารางท่ี 3.2  กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (ต่อ) 
กระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้รับ 

13.  ด าเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นปีการศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 
งานมาตรฐานและพัฒนา

หลักสูตร 

ข้อมูลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ เพ่ือ
สรุปผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการทวนสอบฯ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

คะแนนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ 

รายวิชาที่ถูกทวนสอบ ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนต่อ
คณะกรรมการทวนสอบฯ 

14.  จัดท ารายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 1 สัปดาห์ หลักการทวน
สอบฯ 

นักวิชาการศึกษา 
งานมาตรฐานและพัฒนา

หลักสูตร 

รายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

15.  รายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการฯ 

วันอังคารที่ 3 ของเดือน 
เมื่อจัดท ารายงานผล
การทวนสอบฯ แล้ว

เสร็จ 

นักวิชาการศึกษา 
งานมาตรฐานและพัฒนา

หลักสูตร 

รายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

16.  แจ้งผลการทวนสอบไปยังคณะและเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ 

เมื่อผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร

วิชาการฯ 

นักวิชาการศึกษา 
งานมาตรฐานและพัฒนา

หลักสูตร 

รายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 3.2  กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (ต่อ) 
กระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้รับ 

17.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา รายงานผลการทวนสอบในรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร มคอ.7 

ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นปีการศึกษา 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร มคอ.7 

18.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าผลการทวนสอบฯ และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษาถัดป 

ปีการศึกษาต่อไป อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 

19.  งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรสรุปผลการ
ด าเนินงาน ก ากับติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

ปีการศึกษาต่อไป นักวิชาการศึกษา 
งานมาตรฐานและพัฒนา

หลักสูตร 

สรุปผลการด าเนินการทวนสอบ 
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ภาพที่ 3.6  กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 
  2 

 

ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ คณบดีหรือรองคณบดีทีไ่ด้รบั
มอบหมายทุกคณะ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา และหัวหน้างานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร 

สุ่มรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ทวนสอบ 

 

นักศึกษา งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการทวนสอบฯ 

เริ่มต้น 

จัดท าแผนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

สุ่มรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

จัดท าค าสั่งคณะกรรมการทวนสอบ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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    1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   3 

พิจารณารายวิชาที่ต้องทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้, เกณฑ์การทวน
สอบผลลัพธ์การเรียนรู้, แบบฟอรม์การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู ้

จัดท าขอบเขต เกณฑ์และเครื่องมือการทวนสอบฯ 

งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย คณะกรรมการทวนสอบฯ 

 ประชุมพิจารณาการทวนสอบ 
 

จัดประชุมคณะกรรมการทวนสอบฯ 

จัดท า google form  

ประสานงานทะเบียนนักศึกษาเพ่ือขออีเมล์นักศึกษา 

 เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
พิจารณาฯ 
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  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ/วิทยาลัย งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการทวนสอบฯ 

สิ้นสุดการด าเนินงาน 

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปข้อมูลการ
ทวนสอบ 

รายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการฯ 

 
แจ้งผลการทวนสอบไปยังคณะและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

ตอบ google form การทวนสอบ 

น าผลการทวนสอบฯ และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการไปพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 

ด าเนินการจัดส่ง google form ให้นักศึกษา 

รายงานผลการทวนสอบใน มคอ.7 

สรุปผลการด าเนินงาน ก ากับติดตามการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
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        ตารางท่ี 3.3  กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยนักศึกษา 
กระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้รับ 

1.  จัดท าแผนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ เดือนมิถุนายน นักวิชาการศึกษา  
งานมาตรฐานและพัฒนา

หลักสูตร 

แผนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

2.  จัดท าค าสั่งคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
ทุกคณะ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา และหัวหน้างาน
มาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร 

ภายใน 15 วันก่อน
สิ้นปีการศึกษา 

นักวิชาการศึกษา  
งานมาตรฐานและพัฒนา

หลักสูตร 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การ
เรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

3.  วิเคราะห์รายวิชา/สุ่มเลือกรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษาท่ีทวนสอบ โดยกระจายการทวนสอบให้ครบทุก
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตลอดระยะเวลาที่ก าหนด 

ก่อนสิ้นปีการศึกษา นักวิชาการศึกษา  
งานมาตรฐานและพัฒนา

หลักสูตร 

รายวิชาที่จะทวนสอบฯ 

4.  จัดท าขอบเขตและเกณฑ์การทวนสอบ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ก่อนสิ้นปีการศึกษา นักวิชาการศึกษา  
งานมาตรฐานและพัฒนา

หลักสูตร 

1.  รูปแบบการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
2.  เกณฑ์การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
3.  แบบฟอร์มการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 3.3  กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยนักศึกษา (ต่อ) 
กระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้รับ 

5.  จัดประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือพิจารณารายวิชาที่ต้องทวนสอบผลลัพธ์การ
เรียนรู้, เกณฑ์การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้, แบบฟอร์มการ
ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ภายใน 1 สัปดาห์
หลังสิ้นปีการศึกษา 

1.  นักวิชาการศึกษา งาน
มาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตร 
2.  คณะกรรมการทวนสอบฯ 

เอกสารประกอบการประชุม ได้แก่ 
1.  สรุปรายวิชาที่ต้องทวนสอบผลลัพธ์
การเรียนรู้  
2.  เกณฑ์การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
3.  แบบฟอร์มการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

6.  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยฯ
เพ่ือพิจารณา เพ่ือพิจารณารายวิชาที่ต้องทวนสอบผลลัพธ์การ
เรียนรู้, เกณฑ์การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้, แบบฟอร์มการ
ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

วันอังคารที่ 3 ของ
เดือน เมื่อสิ้นปี

การศึกษา 

1.  นักวิชาการศึกษา งาน
มาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตร 
2.  คณะกรรมการบริหาร
วิชาการฯ 

มติที่ประชุม เรื่อง รายวิชาที่ต้องทวนสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ เกณฑ์การทวนสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ และแบบฟอร์มการ
ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

7.  จัดท าแบบทวนสอบฯ ผ่านระบบ Google Forms สิ้นสุดปีการศึกษา นักวิชาการศึกษา 
งานมาตรฐานและพัฒนา

หลักสูตร 

แบบทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

8.  ขอข้อมูลนักศึกษาจากงานทะเบียนนักศึกษาฯ เช่น รายชื่อ
นักศึกษาท่ีลงทะเบียน อีเมล์ เป็นต้น 

ภายใน 1 สัปดาห์
หลังสิ้นปีการศึกษา 

1.  นักวิชาการศึกษา งาน
มาตรฐานและพัฒนา 
2.  นักวิชาการศึกษา 
หลักสูตรงานทะเบียน
นักศึกษาฯ 

1.  บันทึกข้อความ 
2.  รายชื่อนักศึกษาท่ีลงทะเบียน 
3.  อีเมล์นักศึกษา 
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ตารางท่ี 3.3  กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยนักศึกษา (ต่อ) 
กระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้รับ 

9.  ส่งแบบทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ google form ให้
นักศึกษา 

ภายใน 1 สัปดาห์
หลังจากผ่านที่

ประชุม
คณะกรรมการ

บริหารวิชาการฯ 

นักวิชาการศึกษา 
งานมาตรฐานและพัฒนา

หลักสูตร 

แบบทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

10.  นักศึกษาตอบแบบทวนสอบฯ ในระบบ Google Forms 2 สัปดาห์ นักศึกษา แบบทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

11.  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลการทวน
สอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 สัปดาห์ นักวิชาการศึกษา 
งานมาตรฐานและพัฒนา

หลักสูตร 

ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

12.  รายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

วันอังคารที่ 3 ของ
เดือน เมื่อจัดท า

รายงานผลการทวน
สอบฯ แล้วเสร็จ 

นักวิชาการศึกษา 
งานมาตรฐานและพัฒนา

หลักสูตร 

รายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

13.  แจ้งผลการทวนสอบไปยังคณะและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เมื่อผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการ

บริหารวิชาการฯ 

นักวิชาการศึกษา 
งานมาตรฐานและพัฒนา

หลักสูตร 

รายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 3.3  กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยนักศึกษา (ต่อ) 
กระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้รับ 

14.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา รายงานผลการทวนสอบในรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร มคอ.7 

60 วัน 
หลังสิ้นปีการศึกษา 

1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
2.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร มคอ.7 

15.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าผลการทวนสอบฯ และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษาถัดป 

ปีการศึกษาต่อไป อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 

16.  งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรสรุปผลการ
ด าเนินงาน ก ากับติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

ปีการศึกษาต่อไป นักวิชาการศึกษา 
งานมาตรฐานและพัฒนา

หลักสูตร 

สรุปผลการด าเนินงานทวนสอบฯ 
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3.9  การรายงานผลทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้  

การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อด าเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ แล้ว
จะต้องเขียนรายงานผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้  เพ่ือให้หลักสูตรน าไปรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) โดยการสรุปผลและข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.9.1  บทสรุปการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
3.9.2  เกณฑ์ในการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
3.9.3  เกณฑ์ในการอภิปรายผลในการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
3.9.4  แนวปฏิบัติการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
3.9.5  รายชื่อคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
3.9.6  รายชื่อวิชาที่ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
3.9.7  การอภิปรายผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1)  ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  
2)  ด้านการวัดและประเมินผล 
3)  ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  

3.9.8  ภาคผนวก 
 

3.10  การน าผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
3.10.1  งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร แจ้งผลการการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ต่อคณะ

กรรมการบริหารวิชาการ คณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่ถูกทวนสอบ 
3.10.2  คณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ถูกทวนสอบ  น ารายงานผลการ

ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นหลักฐานในการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามที่ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดย
ของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและ
รายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีตามตัวบ่งชี้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวดที่ 1-หมวดที่ 8  
มีตัวบ่งชี้หลัก ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน โดยก าหนดให้ “มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2 อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชา (มคอ.3/มคอ.4) ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” และรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร มคอ.7 
หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดัชนี
บ่งชี้ผลการด าเนินงานข้อที่ 6 “มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา”  
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3.10.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป น าผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่อไป 

3.10.4  มหาวิทยาลัยน าผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ไปใช้ประกอบการ ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ 
แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 

3.11  การติดตามและประเมินผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้  
งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ได้ด าเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และ

ได้จัดท ารายงานสรุปผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ รวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณะกรรมการทวน
สอบผลลัพธ์การเรียนรู้ และติดตามและประเมินผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ดังนี้  

3.11.1  ติดตามผลการด าเนินงานภายหลังการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

3.11.2  ประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือรวบรวม
ข้อเสนอแนะ อภิปรายผล การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

3.11.3  ติดตามการพัฒนารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของแต่ละ
รายวิชาตามผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้  

3.11.4  พัฒนากระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
 

3.12  เทคนิคการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ 
 3.12.1  ทักษะความรู้ความสามารถที่พึงมี 

 3.12.1.1  มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เก่ียวข้อง 
3.12.1.2  มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา มาตรฐาน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ บริบทของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 3.12.2  เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

3.12.2.1  ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชา
หมวดศึกษาท่ัวไปที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา  

3.12.2.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนขาดความเข้าใจกระบวนกระบวนการ
ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้และบริบทหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนั้น ควรจัดจัดอบรม ประชุม ชี้แจงและ
เปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ถึงกระบวนการทวน
สอบผลลัพธ์การเรียนรู้ และการเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการด าเนินงานรายวิชา 
(มคอ.5) 
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3.12.2.3  งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ติดตาม ประเมินผล จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี ระบบและกลไก หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการเกี่ ยวกับการทวนสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการทวนสอบและสร้างความเข้าใจต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักวิชาการศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง 

3.12.2.4  การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ จ าเป็นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้านของนักศึกษา เมื่อมีกระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละรายวิชาก็จะเกิดการพัฒนาการเรียน
การสอนและการปรับปรุงวิธีการสอนตลอดจนสื่อการเรียนการสอน ซึ่งการสอนจะต้องใช้กลยุทธ์การสอนที่
เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ดังนั้ น ควรมีการติดตามผลการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ต้องติดตามการพัฒนารายวิชาภายหลังการ
ทวนสอบจากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ในปีการศึกษาต่อไป และติดตามการรายงานผลการ
ด าเนินงานรายวิชา (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  พึงมีเจตคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถ ทักษะในการท างานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการทวนสอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล  

3.12.3.3  พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ ไม่ว่าจะต่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา นักศึกา และคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ 

3.12.3.4  พึงปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ทางราชการและ
ประชาชนเป็นส าคัญ 

3.12.3.5  ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการในการ
ด าเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ อย่างเต็มที ่

3.12.3.6  พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิ
ให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

 
3.13  ผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน 

3.13.1  ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาหมวด
ศึกษาท่ัวไปที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา  

3.13.2  จัดทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา 
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3.13.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของการเข้ารวมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ อยู่ในระดับ 
3.51 ขึ้นไป  

3.13.4  ทุกรายวิชาที่ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ น าผลการทวนสอบไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนพัฒนารายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 ในปีการศึกษาต่อไป และการรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา 
(มคอ.5) เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

3.13.5  การศึกษาข้อมูล จากงานวิจัย วารสารทางวิชาการ วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือกระบวนการทวน
สอบผลลัพธ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่  4  
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 

 
การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นกระบวนการส่วนหนึ่งในระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
และการจัดการเรียนการสอนบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมีการด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนการวัดและประเมินผล จนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายละวิชา และหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
หมาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร จึงได้
จัดการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในทุกปีการศึกษา และด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
แต่ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอาจมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 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
ศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
และจัดการทวนสอบฯ พร้อมกัน แต่กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ต่างกัน ส่งผลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาอาจให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่ครบถ้วนท าให้ ผลการทวนสอบผลลัพธ์
การเรียนรู้ไม่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนจริง  

4.1.3  เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ประกอบด้วย รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) รายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) ตัวอย่างข้อสอบ ผลงานนักศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสอน ประกอบกับระยะเวลาในการทวนสอบนั้นน้อย จึงอาจส่งผลให้คณะกรรมการทวนสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตรวจสอบข้อมูลไม่ครบถ้วน 

4.1.4  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  
ไม่ครอบคลุมตามตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา แผนการสอนและการวัดและประเมินผล  
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4.2  แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
จากการด าเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ได้พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังกล่าว

มาแล้วข้างต้น ทั้งนี้ ขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะการพัฒนาการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ดังนี้ 

4.2.1  พัฒนาความรู้ทางวิชาการ โดยการพัฒนาเครื่องมือการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่มี
การจัดการเรียนการสอนหลายกลุ่มเรียน  

4.2.2  ส าหรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการจัดการเรียนการสอน 2 ฉบับ คือ หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 ควรทวนสอบรายวิชาทั้งสองฉบับอย่างละเอียด เพ่ือให้ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้สะท้อน
การจัดการเรียนการสอนจริง  

4.2.3  พัฒนาการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้โดยการด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ ใช้ Google Sites 
ในการให้คณะกรรมการทวนสอบได้การพิจารณาข้อมูล รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการ
ด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) ตัวอย่างข้อสอบ ผลงานนักศึกษาและเอกสารประกอบการสอน ของรายวิชาที่
ทวนสอบ ฯ ในโปรแกรม Google Sites เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและลดการใช้ทรัพยากร รวมถึงใช้
โปรแกรม Google Forms ส าหรับคณะกรรมการทวนสอบในการให้คะแนน  

4.2.4  ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนด าเนินการทางวิชาการ และกระบวนการทวนสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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บรรณานุกรม  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562.  

ราชกิจจานุเบกษา, 1 พฤษภาคม 2562 
กระทรวงศึกษาธิการ.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552.   

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2 กรกฎาคม 2552. 
________.  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 7 

ตุลาคม 2558. 
________.  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558.   

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 7 ตุลาคม 2558. 
________.  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  มคอ.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, N/A 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 16 กรกฎาคม 2552. 
เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย.  กรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework 
for Higher Education: TQF : HEd). กรุงเทพมหานคร: เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่ง
ประเทศไทย, 2556. 

ณรุทธ์ สุทธจิตต์. การทวนสอบ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. 
ดรุณี รุจกรกานต์. เอกสารประกอบการบรรยายผลการเรียนรู้กับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561. 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2561.  อุบลราชธานี: มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี, 2561. 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2564.  อุบลราชธานี: มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี, 2564. 
________.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 

2562.  อุบลราชธานี: มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี, 2562. 
________.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 

2564.  อุบลราชธานี: มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี, 2564. 
รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ. การทวนสอบตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559.   
ลิลลี่ กาวีต๊ะ. การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. 
วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558. 
สุทัน มุมแดง. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2556. 
สุชาดา รัตนพิบูลย์. การทวนสอบ. พะเยา, มหาวิทยาลัยพะเยา, 2558. 
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สมเกียรติ อินทสิงห์ และคณะ. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้. 
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน. คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ, 2556. 
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ภาคผนวกที่ 1  
แบบฟอร์มการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
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การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา …….. 
รายวิชา ............................................................... 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .......... 
ค าชี้แจงแบบฟอร์มทวนสอบฯ : เกณฑ์ในการทวนสอบผลลัพธก์ารเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 
………. โดยแบ่งระดับคุณภาพของข้อมูลรายวิชา เปน็ 5 ระดับ ดังนี้  
 ระดับ 5 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด  
 ระดับ 4 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  
 ระดับ 3 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณป์านกลาง  
 ระดับ 2 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณน์้อย  
 ระดับ 1 มีความไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์  

ล าดับ รายการ 
ผลการทวนสอบ ( √ ) ข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม 5 4 3 2 1 

1 เนื้อหาและแผนการสอน       

1.1 สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) ที่
ระบุใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 แผนการจดัการ
เรียนรู้ มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและ
การจัดการเรยีนการสอนจริง 

      

1.2 ช่วงเวลาและจ านวนช่ัวโมงท่ีสอนจริง มีความครบถ้วน
และสอดคล้องกับท่ีระบุใน มคอ. 3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 
แผนการจดัการเรียนรู ้

      

1.3 วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มี
ความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนรู้ที่
ระบุใน มคอ. 3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 แผนการจัดการ
เรียนรู ้

      

1.4 การจัดการเรยีนการสอนบรรลุจดุมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ของรายวิชาที่ระบุใน มคอ. 3 หมวดที่ 2 
ข้อที่ 1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

      

2 การวัดและประเมินผล       

2.1 วิธีการวัดและประเมินผล ท่ีระบุใน มคอ.3 หมวดที่ 5 
ข้อที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกับ
การวัดและประเมินผลจริง  

      

2.2 คะแนนท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 2 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกับ
การวัดและประเมินผลจริง  
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ล าดับ รายการ 
ผลการทวนสอบ ( √ ) ข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม 5 4 3 2 1 

3 มาตรฐานผลการเรียนรู้       

3.1 กลยุทธ์การสอนและการวัดประเมนิผล ในแตล่ะ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 
4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา มีความ
สอดคล้องกับการสอนและประเมนิผลจริง 

      

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม        

2. ด้านความรู้        

3. ด้านทักษะทางปัญญา        

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

      

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

      

3.2 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนและการวดั
ประเมินผล ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้ (Learning 
Outcome) ตามที่ระบุใน มคอ.3 

      

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม        

2. ด้านความรู้        

3. ด้านทักษะทางปัญญา        

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

      

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

      

 รวม        

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก 2 

แบบฟอร์มการแบบประเมินตนเองของนักศึกษา 

เพื่อการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แบบประเมินตนเองของนักศึกษา 

เพื่อการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา........ 
รายวิชา .............................................. ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน      ต้น     ปลาย 

ชื่ออาจารย์ผู้สอน.............................................................................................  
 

ค าชี้แจง: แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาประเมินระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ของตนเองหลังจากเรียนรายวิชานี้แล้ว จึงขอ
ความร่วมมือจากนักศึกษาในการประเมินตนเองตามความเป็นจริง เพื่อจะได้น าผลทีไ่ดไ้ปใช้เปน็แนวทางในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป โดยใส่เคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงความจริงมากทีสุ่ด  
 
 
 
 

ล าดับ รายการ 

ผลการเรียนรู้ 
ภายหลังเรียนรายวิชานี้ ( √ ) 

5 4 3 2 1 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม      

1.1 
มีศีลธรรม คณุธรรม และจรรยาอนัดีงามในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง 
มีความเพียร มุ่งมั่น มานะและบากบั่น 

     

1.2 
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง มีระเบียบวินัย มี
ความซื่อสัตย์และมีจติส านึก 

     

1.3 รู้คุณคา่ รักษ์ความเป็นไทยและภมูิปัญญาไทย      

2 ด้านความรู้      

2.1 มีความรู้และสามารถเชื่อมโยงน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้      

3 ด้านทักษะทางปัญญา      

3.1 
มีทักษะการเรียนรู้และรู้เท่าทันการเปลีย่นแปลงของสังคมและของโลก 
เพื่อด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตนไ์ด้ 

     

3.2 
มีทักษะการคิดแบบองค์รวม  คิดแบบสร้างสรรค์ คิดแบบการเป็น
ผู้ประกอบการ และสามารถแก้ปญัหาต่าง ๆ ได ้

     

4 ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      

4.1 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชีวิตอย่างสมดุล        

4.2 
เป็นพลเมืองดีที่เขม้แข็ง เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล 

     

ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด    ระดับ 4 หมายถึง มาก   ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง  
ระดับ 2 หมายถึง น้อย   ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
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ล าดับ รายการ 

ผลการเรียนรู้ 
ภายหลังเรียนรายวิชานี้ ( √ ) 

5 4 3 2 1 

4.3 มีความเป็นผู้น า ผูต้ามที่ดี สามัคคแีละมสี่วนร่วมในการท างานเป็นทีม        

4.4 
มีค่านิยมและวสิัยทัศน์ท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรับฟังความคิดเหน็
ของผู้อื่น    

     

5 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

5.1 
มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน  
และการเขียน  

     

5.2 
มีทักษะการคิดค านวณและวิเคราะห์เชิงตัวเลข และสามารถประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

     

5.3 
ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลที่หลากหลายในการสืบค้นข้อมลู สร้างสรรค์งาน 
และวิเคราะห์อยา่งรู้เท่าทัน   

     

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวกที่ 3 

การอภิปรายผลและสรุปผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
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การอภิปรายผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 อภิปรายผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
จ านวน 14 รายวิชา คณะท างานได้สรุปผลการทวนสอบฯ โดยแบ่งเป็น ด้านเนื้อหาและแผนการสอน ด้าน
การวัดและประเมินผล และด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยมีผลการทวนสอบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้ 
1.  ด้านเนื้อหาและแผนการสอน 
 1.1  สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้  (Learning Contents)  ที่ ระบุ ใน มคอ.3 หมวดที่  5 ข้อที่  1  
มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา และการจัดการเรียนการสอนจริง  มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
มากที่สุด จ านวน 2 วิชา คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของรายวิชาที่ทวนสอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก 
จ านวน 11 วิชา คิดเป็นร้อยละ 78.57 ของรายวิชาที่ทวนสอบและมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปาน
กลาง จ านวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางท่ี 1) 
 1.2  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงที่สอนจริง มีความครบถ้วนและสอดคล้องกับที่ระบุใน มคอ. 3  
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 6 วิชา คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของรายวิชาที่ทวนสอบ  
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 8 วิชา คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 
1) 
 1.3  วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มีความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ระบุใน มคอ. 3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 2 วิชา  
คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของรายวิชาที่ทวนสอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 11 วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 78.57 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง จ านวน 1 วิชา คิด
เป็นร้อยละ 7.14 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางท่ี 1) 
 1.4  การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา  มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 14.26 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 13 วิชา คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางท่ี 1) 
 ในภาพรวม ด้านเนื้อหาและแผนการสอน มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 2 วิชา 
คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 12 วิชา  
คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาเทียบค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนด้าน
เนื้อหาและแผนการสอน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.97 พบว่า มีรายวิชาที่มีค่าคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย จ านวน 7 รายวิชา 
ได้แก่ รายวิชา 1421 307 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและ
สังคม 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับ
สังคมไทย และรายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน (ภาพท่ี 1) 
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 ภาพที่ 1 ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรยีนรู้ ด้านเนื้อหาและแผนการสอน 
  หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 ที่มา   ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านเนื้อหาและแผนการสอน 

 
2.  ด้านการวัดและประเมินผล 
 2.1  วิธีการวัดและประเมินผล ที่ระบุใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 1 มีความสอดคล้องกับการวัดและ
ประเมินผลจริง มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของรายวิชาที่
ทวนสอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 11 วิชา คิดเป็นร้อยละ 78.57 ของรายวิชา 
ที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง จ านวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของรายวิชา 
ที่ทวนสอบ (ตารางท่ี 1) 
 2.2  คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อที่ 2 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
จริง มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 13 วิชา คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของรายวิชา 
ที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง จ านวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของรายวิชา 
ที่ทวนสอบ (ตารางท่ี 1) 
 ในภาพรวม ด้านการวัดและประเมินผล รายวิชามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 13 
วิชา คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และรายวิชามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง
จ านวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาเทียบค่าเฉลี่ยของค่า
คะแนนด้านการวัดและประเมินผล ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.84 พบว่า มีรายวิชาที่มีค่าคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย จ านวน 
7 รายวิชา ได้แก่ 1421 307 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและ
สังคม 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม 1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ 1442 100 วัฒนธรรมร่วม
สมัย 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย และวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่ม
ประเทศอาเซียน (ภาพท่ี 2) 
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 ภาพที่ 2 ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรยีนรู้ ด้านการวัดและประเมนิผล 
  หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 ที่มา  ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านการวดัและประเมินผล 

 
3.  ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 3.1  การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 4 มีความสอดคล้อง
กับการวัดและประเมินผลจริง 

1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทุกรายวิชาที่ทวนสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก 
(ตารางท่ี 1) 

2)  ด้านความรู้ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 3 วิชา คิดเป็นร้อยละ 21.43 
ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 11 วิชา คิดเป็นร้อยละ 78.57 
ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางท่ี 1) 

3)  ด้านทักษะทางปัญญา ทุกรายวิชาที่ทวนสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  
(ตารางท่ี 1) 

4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก จ านวน 12 วิชา คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ปานกลาง จ านวน 2 วิชา คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางท่ี 1) 

5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกรายวิชา
ที่ทวนสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก (ตารางท่ี 1) 

ในภาพรวม การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 4  
มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ทุกรายวิชาที่ทวนสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก 
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(ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาเทียบค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ การประเมินผลในแต่ละ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 4 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลจริง ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย 3.86 พบว่า มีรายวิชาที่มีค่าคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย จ านวน 7 รายวิชา ได้แก่  รายวิชา 1421 307 
ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 1432 100 มนุษย์กับ
อารยธรรม 1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย 2300 112 การบริหาร
รัฐกิจกับสังคมไทย และรายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน (ภาพท่ี 3) 
 

 
 ภาพที่ 3 ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรยีนรู ้ด้านการวัดและประเมินผล 
  หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 ที่มา  ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

 
 3.2  ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทุกรายวิชาที่ทวนสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก 
(ตารางท่ี 1 

2)  ด้านความรู้ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 28.57 
ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มาก จ านวน 10 วิชา คิด เป็น 
ร้อยละ 71.43 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางท่ี 1) 

3)  ด้านทักษะทางปัญญา มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด จ านวน 1 วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 7.14 ของรายวิชาที่ทวนสอบและมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก จ านวน 13 วิชา (ตารางท่ี 1) 

4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์มาก จ านวน 13 วิชา คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของรายวิชาที่ทวนสอบ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ปานกลาง จ านวน 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ตารางท่ี 1) 
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5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกรายวิชา
ที่ทวนสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก (ตารางท่ี 1) 

ในภาพรวม ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา ทุกรายวิชามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาเทียบค่าเฉลี่ยของค่า
คะแนนด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.83 พบว่า มีรายวิชาที่มีค่าคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย จ านวน 8 รายวิชา ได้แก่ 1102 
109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจ าวัน 1421 307 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1431 
102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม 1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ 
1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย และ รายวิชา 2300 113 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน (ภาพท่ี 4) 
 

  

 ภาพที่ 4  ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรยีนรู ้ด้านการวัดและประเมินผล 
  หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 ที่มา  ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
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 อภิปรายผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
ระดับรายวิชา จ านวน 14 รายวิชา คณะท างานได้สรุปผลการทวนสอบฯ โดยแบ่งเป็น ด้านเนื้อหาและ
แผนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยมีผลการทวนสอบของรายวิชา 
ดังนี้ 
1.  รายวิชา 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะวิทยาศาสตร์  

1.1  ด้านเนื้อหาและแผนการสอน  
 พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พบว่า ประเด็นที่สอดคล้องมากที่สุด คือ ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมงที่สอนจริงกับที่ระบุใน 
มคอ.3 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.36 รองลงมา คือ สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนจริง มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.18 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก และวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการจริง มี
ความสอดคล้องกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.09 มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มาก และน้อยที่สุด คือ การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก  

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

1.3  ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้  
1.3.1  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน มคอ.

3 กับการวัดและประเมินผลจริง ดังนี้  
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   ภาพที่ 5  ผลการทวนสอบฯ การประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  
    รายวิชา 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
   ที่มา  ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

 
  ความสอดคล้องของการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.3 กับการวัดและประเมินผลจริง รายวิชา 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน 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 ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีความสอดคล้อง
น้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.91  

1.3.2 ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา ดังนี้ 

3.91
4.18

4.094.09
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ด้านที่ 3ด้านที่ 4
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   ภาพที่ 6  ผลการทวนสอบฯ ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้  
    รายวิชา 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
   ที่มา  ค านวณจากตารางที่ 1 ด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

 
  ความสอดคล้องของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องในระดับ ครบถ้วน สมบูรณ์มาก โดยมากที่สุด คือ ด้านที่ 
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.18 รองลงมาคือ ด้านที่ 2 
ความรู้ ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา และด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
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 
ควรเพ่ิมกิจกรรมการประเมิน Learning Outcome ด้านที่  3 ที่ เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น  

การสะท้อนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
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4
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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  
ข้อบังคับและกรอบแนววคิดที่เกี่ยวข้อง 

QR Code 

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 

QR Code 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2561 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2564 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดท าหลักสูตรและการ
บริหารหลักสูตร พ.ศ. 2562 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดท าหลักสูตรและการ
บริหารหลักสูตร พ.ศ. 2564 
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