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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานการ

เรียนรู้รายวิชาศึกษาท่ัวไป เมื่อวันที่ ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาความรู้ด้านการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน อีกท้ังการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ  ให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 
 ในกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๔๕ คน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ประธานหลักสูตรและนักวิชาการศึกษา มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น ๒๖ คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ หญิง ๒๓ คน ชาย ๑๗ คน สงักัดคณะวิทยาศาสตร์ คน คณะนิติศาสตร์ 
๒ คน คณะรัฐศาสตร์ ๓ คน วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ๒ คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๕ คน 
คณะเกษตรศาสตร์ ๔ คน คณะบริหารศาสตร์ ๕ คน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ๑ คน คณะเภสัช
ศาสตร์ ๓ คน คณะพยาบาลศาสตร์ ๑ คน 
 ด้านเนื้อหาสาระ/กระบวนการด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่า ระยะเวลาในการด าเนินการ 
(๔.๐๐) ความเหมาะสมของก าหนดการ/ล าดับกิจกรรม (๔.๐๐) กิจกรรมที่ท าเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้เป็น
แนวปฏิบัติ และปรับปรุงได้ (๔.๕๐) เอกสารหลักฐาน (๔.๐๐) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม (๔.๕๐) มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด (๔.๒๐)  
 ด้านสถานที/่ระยะเวลา/อาหาร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่า สถานที่มีความสะอาดและเหมาะสม 
(๔.๕๐) ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ (๔.๕๐) ความเหมาะสมด้านแสงสว่างในห้องประชุม (๔.๕๐) อาหาร
ว่างและอาหารกลางวัน (๔.๕๐) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (๔.๕๐) 
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่า การให้บริการของเจ้าหน้าที่ (๔.๕๐) การ
ประสานงานของเจ้าหน้าที่ (๔.๕๐) การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ (๔.๕๐) การให้ค าแนะน าหรือตอบ
ข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ (๔.๕๐) มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (๔.๕๐) 
 ด้านข้อเสนอแนะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถช่วยให้เกิดการสร้างแนวปฏิบัติที่
ดีและเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ได้  
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บทน ำ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีประกาศคณะกรรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยก าหนดกรอบแนวทางให้แก่  คณาจารย์  
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประเมินภายนอกรับรู้ถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตในด้านความรู้  
ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาในแต่ระดับคุณวุฒิ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เหล่านี้จะมี
ลักษณะกว้าง และจะต้องแปลความหมายโดยผู้มีประสบการณ์ที่คุ้นเคยกับสาขา/สาขาวิชานั้น ทั้ง ยังต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานผลการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน รวมถึงของสถาบันอุดมศึกษาในระดับ
นานาชาติที่ดีด้วย 
 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQF)  เพ่ือเป็นการตรวจสอบหรือวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตาม
รายละเอียดของรายวิชา ซึ่งแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของแต่ละรายวิชา โดยมีผลมาตรฐานการเรียนรู้  
๕  ด้าน ประกอบด้วย  
  (๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
  (๒) ด้านความรู้         
  (๓) ด้านทักษะทางปัญญา  
  (๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  (๕) ด้านทักษะ การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
วัตถุประสงค์การทวนสอบผลสมัฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งในความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอนที่ต้องร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มี 
ความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล ดังนี้ 
 ๑. ทราบระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่แต่ละรายวิชาได้รับจากการ
กระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ที่เก่ียวข้องในการปรับปรุงข้อพกพร่อง หรือส่งเสริมจุดเด่นของผู้เรียนเพ่ือ
พัฒนาตนเองต่อไป 
 ๒. ทราบประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาปรับปรุงการสอน
ให้ดีกว่าเดิม 
 ๓. ทราบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นข้อมูล 
ส าคัญในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
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หลักเกณฑ ์ 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  เพ่ือยืนยันว่านักศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 
คุณวุฒิ จากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ การตรวจสอบผลด าเนินงาน พบมีแนวปฏิบัติที่ดี ปัจจัย
ความส าเร็จซึ่งได้ถอดการด าเนินงานมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือแจ้งคณะ/หลักสูตรปฏิบัติต่อไป  

 
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ดังนี ้

  รำยชื่อ    ต ำแหน่ง   คณะ/ส ำนัก/หน่วย 
๑.ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง    ประธาน   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ กรรมการ   คณะศิลปศาสตร์ 
๓.ดร.ติ๊ก แสนบุญ    กรรมการ   คณะศิลปประยุกต์และการ 
                                                                                              ออกแบบ 
๔.อ.ธิราพร ศรีบุญยงค์    กรรมการ   คณะศลิปศาสตร์  
๕.อ.พัจนภา วงษาพรหม    กรรมการ 
๖.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช  กรรมการ  คณะวิทยาศาสตร์ 
๗.รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา กรรมการ   คณะเภสัชศาสตร์ 
๘.ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร   กรรมการ   คณะรัฐศาสตร์ 
๙.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารนิี ไชยวงศ์  กรรมการ   คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐.ดร.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ    กรรมการ   คณะศิลปศาสตร์ 
๑๑.อ.มิรันตี เจียรักสุวรรณ   กรรมการ   คณะนิติศาสตร์ 
๑๒.ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล   กรรมการ   คณะเกษตรศาสตร์ 
๑๓.อ.นิติลักษณ์ แก้วจันดี    กรรมการ   คณะนิติศาสตร์ 
๑๔.พญ.ศุทธินี ธิราช    กรรมการ   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                                                                                              การสาธารณสุข 
๑๕.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รสสคุนธ์ เหล่าไพบูลย์ กรรมการ   คณะวิทยำศำสตร์ 
๑๖.นางภูษณิศา นวลสกุล      กรรมการและเลขานุการ  หัวหน้าส านักงานพัฒนา 
                                                                                              คุณภาพการศึกษา  
๑๗.นายชูไท  วอทอง    ผู้ช่วยเลขานุการ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๑๘.นางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ   ผู้ช่วยเลขานุการ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๑๙.นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ   ผู้ช่วยเลขานุการ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒๐.นางสาวสุภาวดี จันทนุช   ผู้ช่วยเลขานุการ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒๑.ว่าที่ร้อยเอก ภณัฐ  ก้วยเจริญพานิชก์   อาจารย์   คณะวิทยาศาสตร์ 
๒๒.ดร.อมร เทศกุลวงศ์     อาจารย์   คณะวิทยาศาสตร์ 
๒๓.นางสาว ฉัตรชยา อ่อนอ าไพ    อาจารย์   คณะเกษตรศาสตร์ 
๒๔.ดร.ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์     อาจารย์   คณะเกษตรศาสตร์ 
๒๕.ผศ.อารีรัตน์ เรืองก าเนิด   อาจารย์   คณะศิลปะศาสตร์ 
 
 



 
 หน้า 4 

 

รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  ด้านการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป                                                       

 
 
๒๖.นายพัน พงษ์ผล     อาจารย์   คณะศิลปศาสตร์ 
๒๗. นายสรพจน์ เสวนคุณากร    อาจารย์   คณะศิลปศาสตร์ 
๒๘.นางสาววิชลุดา พิไลพันธ์   อาจารย์   คณะศิลปะศาสตร์ 
๒๙.นายจักเรศ อิฐรัตน์    อาจารย์   คณะศิลปศาสตร์ 
๓๐.นายพิสิทธิ์ กอบบุญ    ผู้ช่วศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
๓๑.นายพลวิเชียร ภูกองไชย    อาจารย์   คณะศิลปศาสตร์ 
๓๒.นายกรุงไท นพรัตน์    อาจารย์   คณะรัฐศาสตร์ 
๓๓.นายอติชน  ทองปน     อาจารย์   คณะบริหารศาสตร์ 
๓๔. นายณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา    อาจารย์   คณะบริหารศาสตร์ 
๓๕. นางกชรัตน์  จันทร์งาม    อาจารย์   คณะศิลปศาสตร์ 
๓๖. นางสาวสุวภิา  ชมพูบุตร   อาจารย์   คณะศิลปศาสตร์ 
๓๗. นางสาวอรัญญา บุทธิจักร   อาจารย์   คณะศิลปศาสตร์   
๓๘. นายนพพร ช่วงชิง    อาจารย์   คณะศิลปศาสตร์ 
๓๙. นางกฤตยา อุทโธ    อาจารย์   คณะบริหารศาสตร์ 
๔๐. นางพัชรี   ลิมปิทีปราการ    นักวิชาการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ 
      ปฏิบัติการ 

๔๑. ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา   อาจารย์   คณะวิทยาศาสตร์ 
๔๒. นางสาวเมทินี มาเวียง   อาจารย์   คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๓. นางปัญณ์  พรหมโชติ   อาจารย์   คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๔. นางสาวธิดารัตน์ จุทอง   อาจารย์   คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๕. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล   อาจารย์   คณะศิลปศาสตร์  
 
วิธีการ/ลักษณะการจัดกิจกรรม 

การสัมภาษณ์ การน าเสนองาน การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การไปสังเกตการณ์ท่ีหน่วยงานอื่น 
 

เนื้อหาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
หลักการการทวนสอบ หมายถึง การด าเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี 

อาทิ การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน และการสัมภาษณ์ เพ่ือยืนยันพิสูจน์ว่า สิ่งที่ก าหนดขึ้น 
นั้นได้มีการด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ซ่ึงจะต้อง
ด าเนินการที่ให้ความมั่นใจได้ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันทั้ง สถาบันฯ และมีการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและของหลักสูตรนั้น  กลยุทธ์ที่ใช้
โดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่  

- การตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบของนักศึกษาและงานที่รับมอบหมาย  
- การให้ผู้เรียนประเมินตนเองเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาในแต่ละ

ภาคการศึกษา 
- การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ  
- การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
- การประเมินสาขาวิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก และ 
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- การรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต  
- การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้บางส่วนอาจด าเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีความ

ร่วมมือทางการศึกษา แต่จะมีกระบวนการอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการจัดการและ
ความมีประสิทธิภาพของการด าเนินการร่วมกัน อย่างไรก็ตาม สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนจะต้อง
รับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐานไว้ได้ อย่างสม่ าเสมอ 

 
แนวปฏิบัติที่ด ี

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ตามท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนด และจากการสังเกตการณ์ด าเนินงาน พบว่ามีแนวปฏิบัติที่ดี ปัจจัย
ความส าเร็จซึ่งได้ถอดการด าเนินงานมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือแจ้งคณะ/หลักสูตร ปฏิบัติต่อไป ดังนี้ 

 
ระยะเวลำ ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

๑. จัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ ๓-๔) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและ
อาจารยผ์ู้สอนรายวิชา 

๒. คณะ/หลักสตูรจดัท าก าหนด หน้าท่ี ปฏิทิน ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการ
ทวนสอบในระดับคณะ ท้ังนี้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพื้นฐาน หมวดวิชา
เลือกเสรีที่คณะเปดิรายวิชา ให้คณะรับผิดชอบด าเนินการตามขั้นตอนนี้ด้วย 

๑. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการประจ า
คณะ 

๓. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้น าเสนอ มคอ.๓-๔ตอ่ท่ีประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร/คณะ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการ
วัดประเมินผล 

๑. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและ
อาจารยผ์ู้สอนรายวิชา 
๒. กรรมการประจ าหลักสูตร 

๔. ปรับปรุง มคอ.๓-๔ และบันทึกส่งข้อมูลรายวิชาในระบบ UBU TQF 
Mapper แล้วกรรมการประจ าหลกัสูตรรับรองในระบบ 

ระหว่างด าเนินการสอน ๑. น ามคอ.๓-๔ ไปจดัการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่ก าหนด อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและ
อาจารยผ์ู้สอนรายวิชา ๒. จัดการให้นักศึกษาประเมินการสอนและรวบรวมข้อเสนอแนะ 

๓. วัดประเมินผลการเรียนการสอน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยั 
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ระยะเวลำ ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
ให้แล้วเสร็จภายหลัง
การประกาศผลการ
เรียนแตล่ะภาคภายใน 
30 วัน 

คณะ/หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ
นักศึกษาระดับรายวิชา เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์รายวิชา 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กิจกรรมการเรยีนการสอน วิธีการวัดประเมนิผล 
ตามที่ก าหนดด้วยวิธีการต่างๆ ๒ วิธี ได้แก ่

๑) ตรวจสอบวิธีการด าเนินงานจากผูส้อนหรือผูร้ับผดิชอบรายวิชา โดย
การตรวจ มคอ.3-6 คะแนนจากการสอบตามวิธีการต่างๆ ข้อสอบของ
นักศึกษา และงานท่ีมอบหมาย ท้ังนี้ อาจารย์ผูส้อนด าเนินการทวน
สอบรายวิชาตามที่ก าหนดใน มคอ.3-6 ในเบื้องต้น ก่อนการประกาศ
ผลสอบให้นักศึกษาทราบ 

๒) การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาจากนักศึกษา โดยการ
ประเมินสภาพจริง Exit exam การสัมภาษณ์ การสังเกต หรือหลายๆ
วิธี เป็นต้น 

๑. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการประจ า
คณะ 

ภายใน ๔๕ วันหลังสิ้นปี
การศึกษา 

คณะ/หลักสูตรรายงานสรุปผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
รายงานผลการประกันคณุภาพการศึกษา โดยต้องรายงานทั้งหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป กลุ่มวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาเลือกเสรีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรยีน และให้
คณะหลักสตูรรายงานให้มหาวิทยาลัย (ส านักงานพัฒนาคณุภาพการศึกษา) 
ด้วย 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 

ในภาค/ปีการศึกษา
ถัดไป 

น าผลงการด าเนินงานและข้อคิดเห็นต่างๆไปพัฒนาปรับปรุงรายวิชาใน มคอ.
๕-๖  และ มคอ.๗  ต่อไป 

๑. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
๒. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา 

 
 

การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ด ี
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้เพ่ือเผยแพร่ไปยัง

หน่วยงานต่างๆ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

การน าแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละข้ันตอนนั้น คณะ
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการทวนสอบในครั้งต่อไป รวมถึงใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทวนสอบรายวิชาอ่ืนๆ 
ในหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัยต่างๆ ได้   
 

     กำรถอดองค์ควำมรู้ จำกกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ดังนี้ 
แนวปฏิบัติที่ดี ปัจจัยควำมส ำเร็จ ข้อเสนอแนะ 

๑.ในการเขียนวัตถุประสงค์ของ
รายวิชาควรก าหนดให้ครบ
ครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน 

๑.เขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเป็น
พฤติกรรมที่สามารถวัดและ
ประเมินผลได้ (สอนอย่างไร วัดอย่าง
นั้น) และให้สอดคล้องกับแผนที่การ
กระจาย (Curriculum Mapping) 

๒.ผู้สอนต้องตรวจสอบอ่าน
ทบทวน มคอ. ๒ มคอ.๓ มคอ.๕ 
ให้เข้าใจและด าเนินการตาม
แผนการสอนให้ครบถ้วน 

๒. ต้องวัดผลการเรียนรู้  
(Learning Outcome) ที่เกิดจาก
ตัวนักศึกษาอย่างแท้จริง  

๒. ควรใช้วิธีการวัดประเมินจากตัว
นักศึกษา ซึ่งอาจใช้ได้หลายวิธี และ
สามารถวัดได้หลายเวลา 

๒. ควรประเมินนักศึกษาตาม
สภาพจริง 
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ภำพกำรด ำเนินกิจกรรม 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 

 ผศ.ดร.ธนพรรณ  ธานี   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

รวบรวมเรียบเรียงโดย 

 นางภูษณิศา  นวลสกุล      หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 นายชูไท  วอทอง   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 นางวีณาวรรณ  ประชุมชิต ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 

 

ออกแบบปก 

 นางวีณาวรรณ  ประชุมชิต  ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 
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