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ส านักงานพัฒนาคณุภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาและ
สาขา/สาขาวิชา และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หลักส าคัญ คือ มุ่งเน้นขั้นตอนการด าเนินการ กระบวนการพัฒนาปรับปรุง        
และการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ข้อก าหนดเฉพาะ ที่เป็นผลมุ่งหวังให้ผู้เรียน
พัฒนาขึ้น จากการเรียนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร    
ซึ่งรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2 ) ในหมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  ข้อ 7. ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน ก าหนด    
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 6 ระบุไว้ ว่า มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละปีการศึกษา เป็นเกณฑ์ข้อหนึ่งที่ให้ความส าคัญ         
กับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดจึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบ                 
ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผล และสะดวกต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงจัดท ารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            
ของนักศึกษา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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 หลักการการทวนสอบ หมายถึง การด าเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี 
อาทิ การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน และการสัมภาษณ์ เพ่ือยืนยันพิสูจน์ว่า สิ่งที่ก าหนดขึ้น 
นั้นได้มีการด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการที่ให้ความม่ันใจได้ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันทั้ง สถาบันฯ และมีการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและของหลักสูตรนั้น  กลยุทธ์ที่ใช้
โดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ การตรวจสอบ
การให้คะแนนจากกระดาษค าตอบของนักศึกษาและงานที่รับมอบหมาย การให้ผู้เรียนประเมินตนเองเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ การ
ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา การประเมินสาขาวิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก 
และการรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้บางส่วนอาจ
ด าเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีมีความร่วมมือทางการศึกษา แต่จะมีกระบวนการอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับ
รายละเอียดของการจัดการและความมีประสิทธิภาพของการด าเนินการร่วมกัน อย่างไรก็ตาม 
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนจะต้องรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพ่ือให้มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐานไว้ได้ 
อย่างสม่ าเสมอ 
 
วัตถุประสงค์การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งในความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอนที่ต้องร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มี 
ความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล ดังนี้ 
 1. ทราบระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่แต่ละรายวิชาได้รับจากการ
กระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ที่เก่ียวข้องในการปรับปรุงข้อพกพร่อง หรือส่งเสริมจุดเด่นของผู้เรียนเพ่ือ
พัฒนาตนเองต่อไป 
 2. ทราบประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาปรับปรุงการสอนให้ 
ดีกว่าเดิม 
 3. ทราบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นข้อมูล
ส าคัญในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
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คณะกรรมการ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2559 

1.   รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธาน 
 2.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จารุวรรณ  ธนวิรุฬห์     กรรมการ 
 3.   ดร.ติ๊ก  แสนบุญ         กรรมการ 
 4.   รองศาสตราจารย์จินตนา  เหล่าไพบูลย์      กรรมการ 
 5.   ดร.ฉัตรชยา  อ่อนอ าไพ        กรรมการ 
 6.   ดร.กฤตยา อุทโธ        กรรมการ 
 7.   ดร.ธารชุดา พันธ์นิกุล        กรรมการ 
 8.   อาจารย์ประดิษฐ์  แป้นทอง       กรรมการ 

9.   ดร.สุขวิทย์  โสภาพล        กรรมการ 
10.  นางภูษณิศา  นวลสกุล          กรรมการและเลขานุการ 
11.  นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ         ผู้ช่วยเลขานุการ 
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แนวปฏิบัติ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2559 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการด าเนินงาน
หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป 

1.2 ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา คัดเลือกรายวิชา ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยพิจารณาจาก ผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ของปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

 -  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 มีจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 
53 รายวิชา เลือกรายวิชามาทวนสอบ 17 วิชา (รายวิชาที่ไม่เคยทวนสอบ 10 วิชา และรายวิชาที่ทวนสอบซ้ า 
7 วิชา) คิดเป็นร้อยละ 32.08 ของรายวิชาทั้งหมด    

 -  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2559 จ านวน 27 รายวิชา เลือกรายวิชามาทวนสอบ 10 วิชา คิดเป็นร้อยละ 37.04 ของรายวิชา
ทั้งหมด       

1.3 ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา แจ้งรายวิชา ที่ต้องทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2559 ต่อ คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไป  

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดเตรียม เอกสาร มคอ.3 มคอ.5 และข้อสอบ ในภาคการศึกษาต้น 
และภาคการศึกษาปลาย 

1.5 ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการทวนสอบ เพ่ือประชุมชี้แจงแนว
ปฏิบัติในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 
2559 

1.6 คณะกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของรายวิชา  โดย คณะกรรมการพิจารณาจากรายละเอียด ดังนี้ 

 1)  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้  
 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มีการก าหนด

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน มคอ.3 และมีความ
สอดคล้องกับ มคอ.2 และมาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 

 2) แผนการสอน 
 หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน มคอ.3  

หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วน
สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่ระบุใน มคอ.3  และกิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการ
สอนที่ระบุใน มคอ.3  

 3) วิธีการวัดประเมินผล 
 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 
 4) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน  วิธีการ

ประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  สัดส่วนและวิธีการวัดและ
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ประเมินผลตรงและสอดคล้องกับท่ีระบุไว้ใน มคอ.3  และการกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับ
หลักการจัดการศึกษาหรือแนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 

 5) การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 
 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และมีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการ

สอนจากผลประเมินของนักศึกษา 
1.7 คณะกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสรุปผลการทวนสอบ น าเสนอและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
1.8 ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือด าเนินการเสนอคณะกรรมการ
ด าเนินงานหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และ
สภามหาวิทยาลัย 

1.9 จัดประชุมสัมมนารายวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมเติม 
1.10 อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา ปรับปรุงรายวิชาใน มคอ.3 เพ่ือใช้ในภาคเรียนต่อไป 

 
เกณฑ์การในจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะกรรมการทวนสอบได้พิจารณา
ก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 
 ระดับ 5 มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากท่ีสุด (80-100 คะแนน) 
 ระดับ 4 มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มาก (70-79 คะแนน) 
 ระดับ 3 มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ปานกลาง (60-69 คะแนน) 
 ระดับ 2 มีข้อมูลของรายวิชาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์น้อย (50-59 คะแนน) 
 ระดับ 1 ข้อมูลของรายวิชาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ (ต่ ากว่า 50 คะแนน) 
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ภาพรวมจากการทวนสอบ 

 การทวนสอบฯ  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 มีจ านวนรายวิชาที่เปิด
สอน 53 รายวิชา เลือกรายวิชามาทวนสอบ 17 วิชา (รายวิชาที่ไม่เคยทวนสอบ 10 วิชา และรายวิชาที่ทวน
สอบซ้ า 7 วิชา) คิดเป็นร้อยละ 32.08 ของรายวิชาทั้งหมด  และหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 จ านวน 27 รายวิชา เลือกรายวิชามาทวนสอบ 
10 วิชา คิดเป็นร้อยละ 37.04 ของรายวิชาทั้งหมด  โดยมีรายวิชาที่ทวนสอบดังต่อไปนี้ 
 1. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จ านวน 17 รายวิชา ได้แก ่
  1. 1411 104  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 
  2. 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
  3. 1421 208  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
  4. 1421 406  ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  5. 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6. 1102 109  วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจ าวัน 
  7. 1103 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
  8. 1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ 
  9. 1431 101  มนุษย์กับสุนทรียภาพ 
  10. 1431 102   ปรัชญากับชีวิตและสังคม 
  11. 1432 102   วัฒนธรรมอีสาน 
  12. 1435 100   ดนตรีกับชีวิต 
  13. 1443 200   กฎหมายกับสังคม 
  14. 1702 100   การตลาดส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  15. 2300 112   การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย 
  16. 1439 100   การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
  17. 1439 101   กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
 2. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จ านวน 10 รายวิชา ได้แก ่
  1. 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
  2. 1100 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  3. 1100 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
  4. 1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ 
  5. 1431 101  มนุษย์กับสุนทรียภาพ 
  6. 1432 102    วัฒนธรรมอีสาน 
  7. 1435 100    ดนตรีกับชีวิต 
  8. 1443 200    กฎหมายกับสังคม 
  9. 2300 112    การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย 
  10. 1439 100  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
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ผลการทวนสอบ 

รายละเอียด รายวิชา คะแนน 

ระดับ 5 มีข้อมูลของรายวิชา
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
มากที่สุด (80-100 คะแนน) 

1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 90.00 

1435 100 ดนตรีกับชีวิต* 87.5 

1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ* 

83.14 

 

1432 102 วัฒนธรรมอีสาน* 82.50 

1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ* 81.43 

ระดับ 4 มีข้อมูลของรายวิชา
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
มาก  

(70-79 คะแนน) 

1421 406 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

79.59 

1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ* 78.57 

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1* 77.35 

1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 76.42 

2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย* 75.35 

1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 71.43 

1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ* 70.61 

1439 101 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 70.00 

ระดับ 3 มีข้อมูลของรายวิชา
ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ปานกลาง 
(60-69 คะแนน) 

1102 109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจ าวัน 68.57 

1443 200 กฎหมายกับสังคม* 69.52 

1103 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน* 64.00 

ระดับ 2 มีข้อมูลของรายวิชา
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
น้อย (50-59 คะแนน) 

- - 

ระดับ 1 ข้อมูลของรายวิชาไม่
ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่
สมบูรณ์ (ต่ ากว่า 50 คะแนน) 

- - 

รายวิชาที่ไม่มาทวนสอบ  1702 100 การตลาดส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เนื่องจากอาจารย์ติดภารกิจเป็นวิทยากรบรรยายท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ 

 หมายเหตุ * คือรายวิชาที่สังกัดหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และ
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1103 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน  ภาคการศึกษาต้น 
ล าดับ 

รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้   
1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 3.80 
1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 3.40 
1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.20 

2 แผนการสอน   
2.1 หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 
มคอ. 3 4.00 
2.2 หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  3.60 
2.3 ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 3.80 
2.4 กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 3.20 
2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 3.00 

3 วิธีการวัดประเมินผล   

3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามท่ีก าหนดไว้
ใน มคอ.3 2.80 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 2.80 
4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 3.00 
4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.00 
4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 2.80 

5 
การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 

  
5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 2.80 
5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  2.60 

 
 

47.80 
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รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1103 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน ภาคการศึกษาปลาย 

ล าดับ รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 3.80 

1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 3.40 
1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.20 

2 แผนการสอน 
 2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 

มคอ. 3 4.00 
2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  3.60 
2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 3.80 
2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 3.20 
2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 3.25 

3 วิธีการวัดประเมินผล 
 3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.3 2.80 
4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 2.80 
4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 3.00 
4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.00 
4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือแนวทาง
ที่ระบุไว้ใน มคอ.3 2.80 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 
 5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 2.80 

5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  2.60 

  
48.05 
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รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1102 109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจ าวัน ภาคการศึกษาต้น 

ล าดับ รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 3.6 

1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบาย
รายวิชา ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 3.6 
1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.8 

2 แผนการสอน 
 2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 

มคอ. 3 3.6 
2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  3.8 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 
3.8 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 
3.4 

2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 3.6 
3 วิธีการวัดประเมินผล 

 3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 3 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 3.2 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
3 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.2 
4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 3.4 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 
 5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 3.2 

5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  3.4 

  
51.60 
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รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาคการศึกษาต้น 

ล าดับ รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 3.80 

1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบาย
รายวิชา ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 4.20 
1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.20 

2 แผนการสอน 
  2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 

มคอ. 3 3.40 
2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  4.40 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 
4.40 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 
4.40 

2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 4.00 
3 วิธีการวัดประเมินผล 

 3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 3.60 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.40 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
4.40 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.20 
4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 4.20 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 
 5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 4.40 

5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  4.20 

  
62.20 
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รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาคการศึกษาปลาย 

ล าดับ รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้   
1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 4.20 
1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบาย
รายวิชา ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 4.20 
1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.20 

2 แผนการสอน   
 2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 
มคอ. 3 3.40 
2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  4.40 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 
4.40 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 
4.40 

2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 4.00 
3 วิธีการวัดประเมินผล   

3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 3.60 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.40 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
4.40 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.20 
4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 4.20 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ   
5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 4.40 
5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  4.20 

  
62.60 
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รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ ภาคการศึกษาต้น 

ล าดับ รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 4.00 

1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบาย
รายวิชา ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 4.00 
1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.33 

2 แผนการสอน 
  2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 

มคอ. 3 4.33 
2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  4.33 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 
4.33 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 
4.33 

2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 4.00 
3 วิธีการวัดประเมินผล 

 3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 4.00 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.00 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
3.67 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.67 
4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 3.67 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 
 5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 3.00 

5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  3.33 

  
59 
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รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ  ภาคการศึกษาปลาย 

ล าดับ รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 4.00 

1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 4.00 
1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.00 

2 แผนการสอน 
  2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 

มคอ. 3 4.33 
2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  4.33 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 
4.33 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 
4.00 

2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 4.00 
3 วิธีการวัดประเมินผล 

 3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 3.33 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.00 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
4.00 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.00 
4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 3.67 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 
 5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 3.00 

5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  3.00 

  
58 
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รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 ภาคการศึกษาต้น 
ล าดับ 

รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้   
1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 4.00 
1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 3.71 
1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.00 

2 แผนการสอน   
2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 
มคอ. 3 3.71 
2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  3.86 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 
4.00 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 3.71 
2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 4.00 

3 วิธีการวัดประเมินผล   
3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 3.86 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.29 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
4.00 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.71 
4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 3.57 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ   
5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 3.86 
5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  3.86 

  
58.14 
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รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 ภาคการศึกษาปลาย 

ล าดับ รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 3.857 

1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 3.714 
1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.714 

2 แผนการสอน 
 2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 

มคอ. 3 3.714 
2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  3.857 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 
4.000 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 3.857 
2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 3.800 

3 วิธีการวัดประเมินผล 
 3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้

ใน มคอ.3 3.714 
4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.286 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
3.714 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.571 
4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 3.286 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 
 5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 3.857 

5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  3.857 

  
56.80 
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รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  ภาคการศึกษาต้น 

ล าดับ รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 3.17 

1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 3.50 
1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.33 

2 แผนการสอน 
 2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 

มคอ. 3 3.50 
2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  3.50 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 
3.67 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 3.83 
2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 4.00 

3 วิธีการวัดประเมินผล 
 3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้

ใน มคอ.3 4.00 
4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 3.67 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
3.50 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.00 
4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 3.50 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 
 5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 3.50 

5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  3.33 

  
54.00 
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รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1421 406 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาคการศึกษาต้น 

ล าดับ รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 4.14 

1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 

4.14 

1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.00 
2 แผนการสอน 

 
2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 
มคอ. 3 

4.00 

2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  4.00 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 4.14 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 4.14 
2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 3.80 

3 วิธีการวัดประเมินผล 
 

3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 

3.86 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 

4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.00 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 3.86 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.00 

4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 

3.57 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 
 

5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 3.86 
5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  4.00 

  
59.51 
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รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  ภาคการศึกษาต้น 

ล าดับ รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้   
1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 3.57 

1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 

3.57 

1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.71 
2 แผนการสอน 

 
2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 
มคอ. 3 

3.43 

2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  3.71 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 3.71 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 3.71 
2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 3.40 

3 วิธีการวัดประเมินผล 
 

3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 

3.29 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 

4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 3.43 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 3.29 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.00 

4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 

3.57 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 
 

5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 3.71 
5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  3.71 

  
52.83 
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รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  ภาคการศึกษาต้น 

ล าดับ รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 3.57 

1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 

3.57 

1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.71 
2 แผนการสอน 

 
2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 
มคอ. 3 

3.43 

2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  3.71 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 3.71 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 3.71 
2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 3.60 

3 วิธีการวัดประเมินผล 
 

3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 

3.14 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 

4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 3.43 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 3.29 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.00 

4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 

3.57 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 
 

5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 3.57 
5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  3.57 

  
52.60 
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รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1439 101 กีฬาเพื่อสุขภาพ  ภาคการศึกษาต้น 

ล าดับ รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 3.57 

1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 

3.43 

1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.29 
2 แผนการสอน 

 
2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 
มคอ. 3 

3.43 

2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  3.71 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 4.00 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 3.86 
2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 3.40 

3 วิธีการวัดประเมินผล 
 

3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 

3.29 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 

4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 3.43 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 3.14 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.29 

4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 

3.43 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 
 

5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 3.57 
5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  3.57 

  
52.40 
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รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย ภาคการศึกษาต้น 

ล าดับ รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 4.50 

1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 

4.00 

1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.75 
2 แผนการสอน 

 
2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 
มคอ. 3 

4.25 

2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  4.25 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 4.75 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 4.50 
2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 4.75 

3 วิธีการวัดประเมินผล 
 

3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 

4.75 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 

4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.50 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 4.50 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.25 

4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 

4.50 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 
 

5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 4.75 
5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  4.75 

  
67.75 
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รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1432 102 วัฒนธรรมอีสาน ภาคการศึกษาต้น 

ล าดับ รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 4.25 

1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 

3.75 

1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.25 
2 แผนการสอน 

 
2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 
มคอ. 3 

4.25 

2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  3.75 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 4.50 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 4.25 
2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 4.33 

3 วิธีการวัดประเมินผล 
 

3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 

4.25 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 

4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.00 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 4.25 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.25 

4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 

4.25 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 
 

5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 4.00 
5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  3.75 

  
62.08 
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รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1432 102 วัฒนธรรมอีสาน  ภาคการศึกษาปลาย 
ล าดับ 

รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้   
1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 4.25 
1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 3.75 
1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.25 

2 แผนการสอน   
2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 
มคอ. 3 4.25 
2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  3.75 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 
4.50 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 4.25 
2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 4.33 

3 วิธีการวัดประเมินผล   
3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 4.25 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.00 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
4.25 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.25 
4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 4.25 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ   
5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 4.00 
5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  3.75 

  
62.08 
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รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม   ภาคการศึกษาต้น 
ล าดับ 

รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้   
1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 4.25 
1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 3.50 
1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.25 

2 แผนการสอน   
2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 
มคอ. 3 4.00 
2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  4.25 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 
4.50 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 4.25 
2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 4.33 

3 วิธีการวัดประเมินผล   
3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 3.50 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 3.25 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
3.25 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.50 
4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 3.50 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ   
5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 4.00 
5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  3.50 

  
57.83 

 
 



~ 27 ~ 
 

รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม   ภาคการศึกษาปลาย 

ล าดับ รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 4.25 

1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 

3.50 

1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.25 
2 แผนการสอน 

 
2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 
มคอ. 3 

4.00 

2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  4.25 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 4.50 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 4.25 
2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 4.33 

3 วิธีการวัดประเมินผล 
 

3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 

3.50 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 

4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 3.25 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 3.25 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.50 

4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 

3.50 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 
 

5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 4.00 
5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  3.50 

  
57.83 

 
 



~ 28 ~ 
 

รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1435 100 ดนตรีกับชีวิต   ภาคการศึกษาต้น 
ล าดับ 

รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้   
1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 4.50 
1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 4.00 
1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.00 

2 แผนการสอน   
2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 
มคอ. 3 4.75 
2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  4.75 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 
4.75 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 4.50 
2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 5.00 

3 วิธีการวัดประเมินผล   
3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 3.75 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.25 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
4.00 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.75 
4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 4.00 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ   
5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 4.25 
5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  4.25 

  
64.50 

 
 



~ 29 ~ 
 

รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1435 100 ดนตรีกับชีวิต   ภาคการศึกษาปลาย 

ล าดับ รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 4.75 

1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 4.00 
1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.25 

2 แผนการสอน 
 2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 

มคอ. 3 4.50 
2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  4.75 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 
4.75 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 4.75 
2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 5.00 

3 วิธีการวัดประเมินผล 
 3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้

ใน มคอ.3 4.00 
4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.75 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
4.00 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.25 
4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 4.00 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 
 5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 4.25 

5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  4.25 

  
66.25 

 
 



~ 30 ~ 
 

รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1431101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ   ภาคการศึกษาต้น 

ล าดับ รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 5.00 

1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 

4.33 

1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 5.00 
2 แผนการสอน 

 
2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 
มคอ. 3 

3.00 

2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  3.00 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 4.33 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 4.33 
2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 2.67 

3 วิธีการวัดประเมินผล 
 

3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 

4.00 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 

4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.00 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 4.33 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.00 

4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 

4.00 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 
 

5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 3.67 
5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  4.00 

  
59.67 

 
 



~ 31 ~ 
 

รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1431101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ   ภาคการศึกษาตปลาย 

ล าดับ รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 4.00 

1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 

3.75 

1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.25 
2 แผนการสอน 

 
2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 
มคอ. 3 

4.25 

2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  4.25 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 4.50 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 4.00 
2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 4.33 

3 วิธีการวัดประเมินผล 
 

3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 

4.25 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 

4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.00 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 4.00 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.00 

4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 

4.00 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 
 

5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 4.00 
5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  4.25 

  
61.83 

 
 



~ 32 ~ 
 

รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1443200 กฎหมายกับสังคม   ภาคการศึกษาต้น 

ล าดับ รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 3.67 

1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 

3.33 

1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.33 
2 แผนการสอน 

 
2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 
มคอ. 3 

3.33 

2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  3.67 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 3.67 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 4.00 
2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 3.00 

3 วิธีการวัดประเมินผล 
 

3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 

3.33 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 

4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 3.67 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 3.67 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.67 

4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 

3.00 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 
 

5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 3.00 
5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  3.33 

  
51.67 

 
 



~ 33 ~ 
 

รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1443200 กฎหมายกับสังคม   ภาคการศึกษาปลาย 

ล าดับ รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 3.33 

1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 

3.33 

1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.33 
2 แผนการสอน 

 
2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 
มคอ. 3 

3.33 

2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  3.33 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 3.67 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 4.00 
2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 3.00 

3 วิธีการวัดประเมินผล 
 

3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 

3.67 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 

4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 3.67 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 3.67 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.67 

4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 

3.33 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 
 

5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 3.00 
5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  3.33 

  
51.67 

 
 



~ 34 ~ 
 

รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

2300112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย  ภาคการศึกษาต้น 

ล าดับ รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 3.50 

1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 

4.00 

1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.25 
2 แผนการสอน 

 
2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 
มคอ. 3 

4.00 

2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  4.00 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 4.25 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 4.50 
2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 4.00 

3 วิธีการวัดประเมินผล 
 

3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 

3.50 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 

4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 3.75 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 3.75 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.25 

4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 

3.50 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 
 

5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 3.25 
5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  3.25 

  
56.75 
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รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

2300112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย   ภาคการศึกษาปลาย 

ล าดับ รายการ ผลการทวนสอบ 

1 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

1.1 ระบุข้อมูลทั่วไป  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 3.50 

1.2 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ครบถ้วน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ที่ระบุใน มคอ. 3 และมีความสอดคล้องกับ มคอ.2 

4.00 

1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 4.00 
2 แผนการสอน 

 
2.1  หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนตรงและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 
มคอ. 3 

3.75 

2.2  หัวข้อที่สอนครบถ้วน ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3  4.00 

2.3  ช่วงเวลาและจ านวนชั่วโมง ครบถ้วนสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุใน มคอ. 3 4.25 

2.4  กิจกรรมในการเรียนการสอนตรงและสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 4.25 
2.5  ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนได้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) 4.00 

3 วิธีการวัดประเมินผล 
 

3.1 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการสอนจากแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 

3.50 

4 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 

4.1  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 3.75 

4.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 3.75 

4.3  สัดส่วนและวิธีการวัดและประเมินผลตรงและสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 3.25 

4.4  การกระจายของระดับคะแนนตรงและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาหรือ
แนวทางท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 

3.50 

5 การประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ จากการทวนสอบ 
 

5.1  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 3.50 
5.2  มีแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการสอนจากผลประเมินของนักศึกษา  3.50 

  
56.50 
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จากผลคะแนนรวมน ามาคิดเป็น 100 เปอร์เซ็น จะได้ 

ล าดับที่ รายวิชา คะแนน 

1 1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 90.00 

2 1435 100 ดนตรีกับชีวิต* 87.5 

3 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ* 

83.14 

 

4 1432 102 วัฒนธรรมอีสาน* 82.50 

5 1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ* 81.43 

6 1421 406 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

79.59 

7 1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ* 78.57 

8 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1* 77.35 

9 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 76.42 

10 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย* 75.35 

11 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 71.43 

12 1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ* 70.61 

13 1439 101 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 70.00 

14 1102 109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจ าวัน 68.57 

15 1443 200 กฎหมายกับสังคม* 69.52 
16 1103 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน* 64.00 

 


