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การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  เป็นส่วนหนึ่ง
ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง  ซึ่ง
ต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เป็นที่เข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล จนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  ตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552   สถาบันอุดมศึกษา
ต้องก าหนดให้มีระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร   
โดยต้องก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลของการ
เรียนรู้ของนักศึกษา   เพ่ือยืนยันว่านักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมี
ผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิเป็นอย่างน้อย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดย นางรัชฎาพร  พันธุ์ทวี  จึงได้จัดท าคู่มือการท าทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา  ซึ่งคู่มือดังกล่าวได้พัฒนามาจาก      
แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์  เพ่ือให้ผู้สอนได้
น าไปประยุกต์ใช้กับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรูปแบบออนไลน์ 
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สาระส าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ก ร อบ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ  ( Thai 
Qualifications Framework for Higher Education:TQF: HEd) หมาย ถึ ง 
กรอบที่ แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับ อุดมศึกษาของประเทศ                
ซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิการแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงจากคุณวุฒิ
ระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรูของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่ง
เพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ 
ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องการเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการ
เรียนรูจากประสบการณซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบ  
และกลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิต
ให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
หลักการส าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมุ่งให้ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการน าแนวนโยบายในการพัฒนา  คุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่ก าหนดไว ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู การ
ปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การ
ปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย์ การเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือให้มั่นใจว่าบัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามท่ีมุ่งหวังไดจริง  
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2. มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรียนรู ของบัณฑิต (Learning 
Outcomes) ซึ่งเป็นมาตรฐาน  ขั้นต่ าเชิงคุณภาพ เพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิต
และสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและมั่นใจถึงกระบวนการ
ผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา คือ ก าหนด
มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังไว้ก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณา
ถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะ
ส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้นั้นอย่างสอดคล้องและ
ส่งเสริมกันอย่างเป็นระบบ  

3. มุ่งที่จะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่ได้ด าเนินการไว
แล้วเข้าด้วยกันและเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายให้
ผู้เกี่ยวข้องไดเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความหมายและความมีมาตรฐานใน
การจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับต่างๆ  

4. มุ่งให้ คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของ
ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้ง
ในและต่างประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะช่วย
ก าหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ   
โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการ
เรียนการสอนไดอย่างหลากหลาย โดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดท้ายของการจัด
การศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุ่งหวัง 
สามารถประกอบอาชีพไดอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตและเป็นคนดีของสังคม ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถ
ในการพัฒนาประเทศไทย 
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วัตถุประสงคข์องการจัดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. เพ่ือเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการน าแนวนโยบายการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามที่ก าหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการน าไปเป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  

2. เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจนโดยก าหนด
มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังในแต่ละคุณวุฒิ/ปริญญาของ
สาขา/สาขาวิชาต่างๆ และเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาได้ใช้เป็นหลักและเป็นแนวทางในการวางแผน 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตร 
การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการวัดและการ
ประเมินผลนักศึกษา  

3. เพ่ือเชื่อมโยงระดับต่างๆ ของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาให้เป็น
ระบบ เพ่ือบุคคลจะไดมีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
ตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความชัดเจนและโปร่งใสสามารถเทียบเคียงกับ
มาตรฐานคุณวุฒิในระดับต่างๆ กับนานาประเทศได  

4. เพ่ือช่วยให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเป็น
กลไกในการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง และให้ใช้
เป็นกรอบอ้างอิงส าหรับผู้ประเมินของการ ประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับ
คุณภาพบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน  

5. เพ่ือเป็นกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความ
เข้าใจและความมั่นใจในกลุ่ม   ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้
ประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับ
ความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะในการท างาน รวมทั้งคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่คาดว่าบัณฑิตพึงจะมี 
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6. เ พ่ือประโยชน ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศในการย้ายโอนนักศึกษาระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนข้ามสถาบัน และการรับรองคุณวุฒิผู้ส าเร็จ
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  

7. เพ่ือให้มีการก ากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแต่ ละ
สาขา/สาขาวิชา  

8. เ พ่ือน า ไปสู การลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การ
ด าเนินการให้กับสถาบัน อุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็ง 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนด ผลการเรียน
รทูี่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การ
พัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและด้วยความรับผิดชอบ
ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้ง
ทางข้อนิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัว
และสังคม  

2. ด้านความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ 
การนึกคิดและการน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ และจ าแนกข้อเท็จจริงใน
หลักการทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ  และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได  

3. ด้ า น ทั ก ษ ะ ท า ง ปั ญ ญ า ( Cognitive Skills) ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์เมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณใหม่ๆ ที่ไมไดคาดคิดมาก่อน  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถใน
การท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง  
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5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and 
Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้ เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติ  
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 นอกจากผลการเรียนรูทั้ง 5 ด้านนี้บางสาขาวิชาต้องการทักษะทาง
กายภาพสูง เช่น    การเต้นร า ดนตรีการวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา 
การแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงต้องเพ่ิมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(Domain of Psychomotor Skill) 

 
การทวนสอบและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

การทวนสอบ (Verification) เป็นกระบวนการในการตรวจสอบ ที่
ควรเกิดขึ้นควบคู่กับการด าเนินกิจกรรมใดๆ ตลอดเวลา เพ่ือยืนยันความ
ถูกต้องและเหมาะสมของการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการทวนสอบต้องมี
ระบบในการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ คือ การด าเนินการตรวจสอบ
ด้วยวิธีการใดๆที่เหมาะกับลักษณะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและวิธีการ
ประเมินผลที่ใช้ เ พ่ือยืนยันว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตรงตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้ในรายวิชาและหลักสูตร  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้การทวน
สอบเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ซึ่งจะต้องด าเนินการที่ให้เกิดความมั่นใน
ได้ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และมี
การด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จ นั่นคือ ต้องมีการทวน
สอบ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกอาจต้องการตรวจสอบด้วยว่าได้มีการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ 
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ในกระบวนการของการด าเนินการหลักสูตรตาม มคอ.1 - มคอ.7 ได้
ให้ความส าคัญกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ในทุกข้ันตอน ดังนี้ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) ข้อ 10 การทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระบุว่า สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดให้มีระบบ
และกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีผล
การเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ….สาขา/
สาขาวิชา…..เป็นอย่างน้อย โดยอาจจัดท าการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้ง
ภาคทฤษฎีและระดับหลักสูตร เมื่อได้ด าเนินการทวนสอบแล้ว ให้จัดท า
รายงานผลการทวนสอบเพ่ือเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ข้อ 16 การน ามาตรฐานคุณวุฒิระดับ…สาขา/สาขาวิชาสู่การปฏิบัติ 
ระบุว่า เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการ
เรียนรู้ของแต่ละรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษา
แล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึง
การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
พร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ 
มคอ.5 (รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.6 (รายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่อสิ้นปี
การศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร) เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กล
ยุทธ์การประเมินผลและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และหากจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระท าได้ เมื่อ
ครบรอบหลักสูตร ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร โดยให้มี
หัวข้อและรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร) เช่นเดียวกับรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวม 
ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้น า
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ผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการด าเนินการของ
หลักสูตรต่อไป 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา ให้ระบุการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะ
นักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา และหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา และใน
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ก าหนดให้การทวนสอบเป็นดัชนีตัว
บ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key performance indicator) ข้อที่ 6 จากทั้งหมด 
12 ข้อ โดยระบุว่า ต้องมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของ
รายวิชา ให้ระบุ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
และการด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
ซึ่งวิธีการทวนสอบฯ ที่ระบุนี้จะถูกน าไปประเมินหลังจากจัดการเรียนการสอน
เสร็จสิ้นและรายงานผลการทวนสอบไว้ใน รายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอน  การประเมินผลของแต่ละรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว มีการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา โดยให้รายงานสรุปผลการทวน
สอบที่ได้ด าเนินการตามที่ระบุใน มคอ.3  ไว้ใน มคอ.5 หมวดที่ 3 ข้อ 7 การ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) หมวดที่ 7 การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  ก าหนดให้มีการรายงานผลดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานในข้อที่ 6 คือ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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ระดับของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 2 ระดับ ได้แก่ การทวนสอบระดับรายวิชาและการ
ทวนสอบระดับหลักสูตร 

1. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา  
เป็นการทวนสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลของรายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยควรทวนสอบจาก 2 
กระบวนการหลัก ดังนี้ 
 1.1 การทวนสอบการจัดการเรียนการสอน  ได้แก่ การทวนสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมของแผนการสอน (มคอ.3) การทวนสอบความเหมาะสม
ของสาระวิชาที่บรรจุไว้ในแผนการสอน ว่าหากสอนตามที่ระบุใน มคอ .3 จะ
ท าให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้จริง ควรมีหลักฐานแสดงอย่างเห็นได้ชัด 
เช่น การสัมภาษณ์ผู้เรียน การให้ผู้เรียนเขียนแสดงผลการเรียนรู้ และน ามา
เทียบกับผลที่ผู้สอนได้เก็บข้อมูลไว้ นั่นคือ การทวนสอบจึงเป็นการเก็บข้อมูล 
เพ่ือน ามาเป็นหลักฐานยืนยันว่า มาตรฐาน   ผลการเรียนรู้เกิดได้จริง 

1.2 การทวนสอบในการประเมินผล ได้แก่ การตรวจสอบการท า
ข้อสอบของผู้เรียน  การวิเคราะห์ข้อสอบว่าสามารถวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้
ได้ตรงตามที่ระบุหรือไม่ เกณฑ์การให้คะแนน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์หรือ
คะแนนสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าคะแนนและเกรดที่ผู้เรียนแต่ละคนได้รับเป็นสิ่งที่
เหมาะสม 
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2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
เป็นการทวนสอบในภาพรวมของการใช้หลักสูตร ซึ่งควรท าตลอดการ

ใช้หลักสูตรเป็นระยะๆ เพ่ือตรวจสอบการบริหารและด าเนินการของหลักสูตร 
ว่าได้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรที่วางไว้หรือไม่  และรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการ
รายงานผลการใช้หลักสูตรเมื่อเสร็จสิ้นการใช้หลักสูตร สามารถท าได้โดย การ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นระยะๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล ทบทวน 
ตรวจสอบผลการด าเนินการของหลักสูตร ควรเป็นการรวบรวมทุกปีการศึกษา  
และเมื่อครบเวลาการใช้หลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีการ
ทวนสอบหลักสูตร    โดยการประเมินและรวบรวมผลจากผู้มีส่วนร่วมในการ
ใช้หลักสูตร ได้แก่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้สอน ผู้เรียน บัณฑิต ผู้ใช้
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บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยอาศัยเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่น 
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดประชุมการประเมินผลหลักสูตร  เป็นต้น 
 
ขั้นตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

      ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้  หมายถึง  การก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือตรวจสอบหรือ
วัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา/ผู้เรียน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชาและเม่ือส าเร็จการศึกษา โดยมีการจัดท าระบบและกลไกการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือให้คณะ/อาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประ เมิ นคุณภาพการศึ กษาภาย ใน   และกรอบมาตรฐ านคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือให้การด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงก าหนดรูปแบบการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  เป็น  2 ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ระหว่างศึกษา มี 2 ส่วน  คือ 

 ส่วนที่ 1 การทวนสอบตามรายละเอียดของรายวิชา 
 ส่วนที่ 2 การทวนสอบตามรายละเอียดของหลักสูตร 

 ขั้นตอนที่ 2  การทวนสอบหลังส าเร็จการศึกษา เป็นการทวนสอบ
ตามรายละเอียดของหลักสูตร  หรือท่ีเรียกกันว่า การทวนสอบระดับหลักสูตร 
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การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ระหว่างศึกษา   
            การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ระหว่างศึกษา  แบ่งเป็น  2 ส่วน ดังนี ้

 1.  การทวนสอบตามรายละเอียดของรายวิชา  เป็นการทบทวน
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่คาดหวังซึ่งก าหนด C-mapping ใน มคอ.2 และที่
ก าหนดวิธีหรือกลยุทธ์การสอนและวิธีหรือกลยุทธ์ การประเมินผลใน มคอ.3  
น ามารายงานใน มคอ.5  แบ่งเป็น 2  ส่วน 

  1.1  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามรายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอน  เป็นการทวนสอบโดยอาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษา ดังนี้ 

   1.1.1  การทวนสอบโดยอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ผู้สอนจะ
ก าหนดรูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยก าหนดไว้ใน มคอ.
3  หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล ข้อ 2 และหมวดที่ 7 ประเมิน
และปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา ข้อ 4   เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาต้องรายงานผลการประเมินใน มคอ.5 หมวดที ่3 ข้อ 1-
6 สรุปผลการจัดการเรียนการสอน   ซึ่งประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนน และ 
ข้อ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   ต้องระบุวิธีการทวนสอบและ
สรุปผลการทวนสอบ  หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา  เพ่ือตรวจสอบว่า
หลังจากการจัดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษามีผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง
ตาม C-mapping ใน มคอ.2  
 การทวนสอบส่วนนี้ อาจารย์ผู้สอนจะวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน การสอบ  โดยก าหนดสัดส่วนของการประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
วิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา  เช่น 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การทดสอบย่อย  สอบกลางภาค  งานที่
มอบหมาย  การสอบปลายภาค   
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 1.1.2  การทวนสอบโดยนักศึกษา  นักศึกษาทวนสอบการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา/ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มหาวิทยาลัย/คณะจัดท าขึ้น  เพ่ือประเมินผลการสอนอาจารย์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3  หมวดที่ 7 การประเมินและ
ปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการประเมินใน มคอ.5 
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 
           1.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามตัวบ่งชี้ข้อ 6  เป็นการทวนสอบ โดยการตรวจสอบหรือวัด
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการในรายวิชาที่ก าหนด ให้มีการทวน
สอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ตามมติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือยืนยัน
พิสูจน์ว่าสิ่งที่ก าหนดขึ้นนั้นได้มีการด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ สร้างความม่ันใจว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจ
ตรงกันและมีการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จ การทวนสอบ      
กรณีนี้จะมีหลายวิธีแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของแต่ละรายวิชา เช่น การ
สังเกต การตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ การ
สัมภาษณ์นักศึกษา ตรวจประเมินผลการเรียนรู้   โดยผู้ทรงคุณวุฒิ การให้
นักศึกษาประเมินตนเองในผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 
ด้าน และ 6 ด้าน ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 2.  การทวนสอบตามรายละเอียดของหลักสูตร  เป็นการทบทวน
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่คาดหวังซึ่งก าหนด C-mapping ใน มคอ.2 โดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

2.1  ระดับปริญญาตรีใช้ผลการประเมินจากสถานประกอบการ
ที่ประเมินผลการปฏิบัติงานภาคสนาม ทีไ่ดก้ าหนดวิธีหรือกลยุทธ์การสอนและ
วิธีหรือกลยุทธ์การประเมินผลใน มคอ.4  น ามารายงานใน มคอ.6   
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2.2  ใช้ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้ายที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดท าแบบสอบถาม
กลางเพ่ือให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร     

2.3  ผลงานของนักศึกษา/ผู้ส าเร็จการศึกษาจากการตีพิมพ์/
เผยแพร่ผลงานวิชาการของหลักสูตร 
 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้การทวน
สอบหลังส าเร็จการศึกษา 
      การทวนสอบหลังส าเร็จการศึกษา  เป็นการทวนสอบระดับหลักสูตร  
โดยมีการประเมินในช่วงเวลาการรับปริญญาของบัณฑิต  ดังนี้ 
 - ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ 
 - ผลส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
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แบบฟอร์มการรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ส่วนประกอบของแบบฟอร์มรายงาน   สาระส าคัญประกอบด้วย 
 

1. ปกนอก 
2. ปกใน 
3. ค าน า 
4. สารบัญ 
5. ค าชี้แจงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
6. แผนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจ าปีการศึกษา 
7. รายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตร 
8. แบบฟอร์มการรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา      

ตามข้อ 6 
9. สรุปผลการวิเคราะห์การทวนสอบวิธีที่ 1 วิธีที่นักศึกษาประเมิน

ตนเองว่าผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชาจากแบบสอบถามกลางที่
มหาวิทยาลัยจัดท าข้ึน (วิธีที่ 1) 

10. ผลการทวนสอบโดยวิธีอ่ืน 
11. การเปรียบเทียบข้อมูลผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตาม มคอ.3  กับ

การทวนสอบผลการเรียนรู้ตามข้อ 6 
12. ภาคผนวก 

- แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาดาวน์โหลดได้ที่  https://goo.gl/GKpi7G 
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ขั้นตอนการท าแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์ 
 

การจัดท าแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์  ผู้ใช้งาน
จะต้องมี Gmail Account ก่อน  เพ่ือใช้งานใน Google Drive     

Google Form เป็นส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม Google Docs ที่ช่วย
ให้เราสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน Google Form สามารถน าไปปรับ
ประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น การท าแบบฟอร์มส ารวจความ
คิดเห็น การท าแบบฟอร์มส ารวจความพึงพอใจ การท าแบบฟอร์มลงทะเบียน 
และการลงคะแนนเสียง เป็นต้น  ทั้งนี้การใช้งาน Google Form นั้น ผู้ใช้งาน
หรือผู้ที่จะสร้างแบบฟอร์มจะต้องมีบัญชีของ Gmail หรือ Account ของ 
Google เสียก่อน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานสร้างแบบฟอร์มผ่าน Web 
Browser ได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้งสิ้น 

ในการจัดท าแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์นั้น  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มออนไลน์เพ่ือ
เก็บข้อมูลดังกล่าวแล้ว  โดยให้ผู้ใช้งานท าตามขั้นตอน  และดาวโหลดเอกสาร
ตามข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเตรียมแบบสอบถามออนไลน์  โดยใช้แบบสอบถามกลางที่
มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น  มีขั้นตอนดังนี้ 

1.  อาจารย์ตรวจสอบแบบสอบถามตามตัวอย่างด้านล่าง  เพ่ือ
ก าหนดหัวข้อในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง  5 ด้าน 
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แบบประเมินเพ่ือทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยใช้แบบสอบถามกลางที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น 

 
รหัสวิชา.................................  ชื่อวิชา....................................................................................................... 
หลักสูตร...............................................................  สาขาวิชา ................................................................... 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน ....................................................................................................................................... 
ภาคการศึกษาที่ ..............ปีการศึกษา ....................วันที่ประเมิน .............................................................. 
 

ค าชี้แจง การประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม หลังจากเรียนวิชาน้ีแล้ว จึงขอความ
ร่วมมือจากนักศึกษาในการประเมินตนเองตามความเป็นจริงโดยใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องที่เห็นว่า
ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด  ดังนี้ 
 

รายการประเมิน 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ พฤติกรรม 

ผลการเรียนรู้ภายหลังเรยีนรายวิชานี้ 
มากที่สุด 

 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 ความมีวินัย และความรับผิดชอบ 

     

     1.2   ความซื่อสัตย์ สุจริต      
     1.3   ความเสียสละ      
     1.4   สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผูอ้ื่น      
 1.5   เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 
ความเป็นมนุษย์ 

     

2.  ด้านความรู ้
     2.1   ความรูแ้ละความสามารถจดจ าได้
จากการเรียนรายวิชานี ้

     

     2.2  ความรูแ้ละความเข้าใจที่ได้รับจาก
การมอบหมายให้ศึกษาหรอืแสวงหาแหล่งความรู้ 

     

     2.3   มีความเข้าใจในรายวิชา  สามารถ
อธิบาย/วิเคราะห์ได้อย่างลึกซ้ึง 

     

 2.4  สามารถประยุกต์ความรูจ้ากรายวิชา
สู่การปฏิบัต ิ

     

 2.5 สามารถผสมผสานความรู้ในวิชานี้เข้า
กับความรู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธก์ันในรายวิชาอื่น 
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ความรู้ความสามารถ  ทักษะ พฤติกรรม 

ผลการเรียนรู้ภายหลังเรยีนรายวิชานี้ 
มากที่สุด 

 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1   สามารถบรูณาการความรู้ให้เกิด
ประโยชนแ์ก่ตนเองและส่วนรวม 

     

     3.2  สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหา
โดยใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนรายวิชานี้ 

     

 3.3  ……………………………………………….…      
 3.4 …………………………………………………      
 3.5 …………………………………………………      
4.   ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
     4.1   มีความรับผิดชอบในงานที่ไดร้ับ
มอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

     

     4.2   สามารถวางแผนและรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

     

     4.3   สามารถเรียนรู้อย่างตอ่เนื่องเพื่อ
พัฒนาตนเอง และพฒันาวชิาชีพได ้

     

 4.4 ...........................................................      
 4.5 ..........................................................      
5.   ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ความสามารถเลือกใช้หลักการทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่ เหมาะสม  ในการ
วิเคราะห์ปัญหา 

     

 5.2 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสือ่สารได้
อย่างมีประสทิธิภาพ  ทั้งการฟัง พูด อ่าน            
และเขียน 

     

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมเพื่อการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง 
น าเสนอและสื่อสาร 

     

5.4 สามารถติ ดตามความก้ า วหน้ า
ทางด้านนวัตกรรม และสถานการณ์โลก  โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

5.5 ...........................................................      
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ความรู้ความสามารถ  ทักษะ พฤติกรรม 

ผลการเรียนรู้ภายหลังเรยีนรายวิชานี้ 
มากที่สุด 

 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

6.  ด้านการจัดการเรียนรู้ (เฉพาะหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต) 
   6.1 สามารถจัดการเรียนรูท้ี่มรีูปแบบ
หลากหลายอย่างสร้างสรรค ์

     

 6.2 สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่
หลากหลาย 

     

6.3  ความสามารถในการบูรณาการ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งเพือ่พัฒนา
หลักสูตรการวางแผนการเรียนรู ้การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การวัดผล ประเมินผลการวจิัยใน
ชั้นเรียน 

     

6.4 ...............................................................      
หมายเหต ุ แต่ละวิชาสามารถก าหนดเพิ่มเติมได้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 และ มคอ.3 
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2. เมื่อก าหนดแบบสอบถามทั้ง 5  ด้านเรียบร้อยแล้ว  ดาวน์โหลด
ไฟส์เอกสารที่ลิงค์  https://goo.gl/avtJgM  เพ่ือแก้ไขแบบฟอร์มออนไลน์ให้
ตรงกับตัวอย่างแบบสอบถามที่ได้ออกแบบไว้  ตาม Google Form  ดังนี้ 

 

 

3. หากไม่มีการแก้ไขฟอร์มตามตัวอย่างข้อ  1  เปลี่ยนส่วนที่ 1  ทั้ง 
2 บรรทัด  ตามรูปในข้อ  2  ก็เป็นการแก้ไขแบบฟอร์มออนไลน์เสร็จเรียบร้อย  
พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 

4. เมื่อแก้ไขแบบฟอร์มออนไลน์ตามข้อ  2  และ  3  แล้ว  การน า
ลิงค์ดังกล่าวส่งให้กับนักศึกษาตอบแบบสอบถามออนไลน์สามารถท าได้ดังนี้ 

 

คลิกเพือ่เปลีย่น
ชื่อรายวิชา 

คลิกเพือ่แก้ไข       
ภาคเรยีน 

คลิกท่ีปุ่มแสดง
ตัวอย่าง 
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5. เมือ่คลิกปุ่มแสดงตัวอย่างตามข้อ 4  จะปรากฏหน้าต่างใหม่ พร้อม 
Url ของแบบฟอร์มดังรูป 

 

6. Url ที่ได้ตามข้อ  5  สามารถน าส่งให้นักศึกษาคลิกเพ่ือตอบ
แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ได้ท าการสร้างขึ้นตั้งแต่
ข้อ  1  ถึง  6  หากต้องการ 
 

Tip :  หากต้องการท า Url ที่ได้ให้สั้นลงสามารถท าการคัดลอก Url แล้ว
น าไปวางที่เว็บไซต์  https://goo.gl   เพ่ือจัดท า Url ให้สั้นลง 

หากต้องการท า Url ให้เป็น QR-Code  สามารถท าการคัดลอก Url 
แล้วน าไปวางที่เว็บไซต์  https://www.qrstuff.com/  เพ่ือจัดท า QR-Code 
ให้นักศึกษาสแกนผ่าน Line เพ่ือตอบแบบสอบถาม 
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ขั้นตอนการน าข้อมูลมาวิเคราะห์  และน าใส่รายงานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 เมื่อผู้ใช้ด าเนินการส่ง Url หรือ QR-Code ให้กับนักศึกษาในรายวิชา
ที่ต้องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  เมื่อนักศึกษาตอบกลับแบบสอบถามดังกล่าว
ตามจ านวนที่ก าหนดไว้แล้วนั้น  ผู้ใช้สามารถน าข้อมูลดังกล่าวออกจาก
แบบสอบถามออนไลน์ดังนี้ 

1. เปิดฟอร์มที่ด าเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามขึ้นมาจาก 
Google Drive  แล้วคลิกท่ีหน้าการตอบกลับ  ดังรูป 
 

 
 
 

2. เมื่อคลิกที่การตอบกลับ ข้อที่  1 จะปรากฏจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม  (ดังรูปจ านวน  95  คน)  คลิกท่ีหน้าต่างการตอบกลับแล้ว  จะ
ปรากฏหน้าต่างดังรูป 

คลิกท่ีการตอบกลับ 
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3. เมื่อคลิกที่ปุ่มดูค าตอบในชีต  ตามข้อ  2  แล้ว  จะปรากฏ
หน้าต่างค าตอบในชีตขึ้นมาดังรูป  ให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่ ไฟส์ ดาวน์โหลดเป็น 
Microsoft Excel (.xlsx) 
 

 
 

คลิกท่ีปุ่มดูค าตอบในชีส 
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4. เมื่อได้ไฟส์ Excel ตามข้อ  3  แล้ว  สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปท า
การหาค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  เพ่ือกรอกข้อมูลในรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของรายวิชานั้น ๆ  โดยการค านวณหาค่าดังกล่าวสามารถน าค่าที่ได้ไปค านวณ
ในโปรแกรม SPSS  ได้  ตามลิงค์เอกสารนี้  https://goo.gl/XLb4hT  หรือหาก
ผู้ใช้ถนัดการใช้งาน Excel ก็สามารถค านวณได้จากไฟส์  ตามข้อ  3 

5. เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วสามารถน ามาใส่ในเล่มรายงาน  
ปรับแก้ไขเป็นของผู้ใช้  ตามตัวอย่าง  https://goo.gl/24T27E 
 

2. ขั้นตอนการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์  ด้วยค าถามปลายเปิด  ด้วย
แอพพลิเคชั่น Socrative  มีขั้นตอนดังนี้ 

2.1 อาจารย์เข้าไป Login เพ่ือสร้างแบบสอบถามให้นักศึกษาเข้าตอบที่ 
https://www.socrative.com/ 

 

คลกิเลอืกที่ TEACHER LOGIN 

https://goo.gl/24T27E
https://goo.gl/XLb4hT
https://www.socrative.com/
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2.2 เข้าสู่หน้าต่าง Login กรณีสมัครครั้งแรกให้เลือกท่ี Create account 
ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 กรอกข้อมูลเพ่ือสมัครเข้าใช้งาน 3 ขั้นตอน 
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2.4 เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏดังภาพ ให้เลือกรูปแบบค าถาม
ที่ต้องการสร้าง (ชื่อห้องที่ให้นักศึกษา Login สังเกตที่บรรทัดแรกของหน้า  
ในตัวอย่างชื่อห้องที่ Login คือ PANTHAWEE) 

 
2.5 ในที่ นี้ จะ เลื อกแบบค าถามปลายเปิด  Short Answer เลื อกที่

สัญลักษณ์หรือไอคอน  และตั้งค าถามที่ต้องการถามนักศึกษา กดปุ่ม START 
เพ่ือเริ่มออนไลน์รับค าตอบ โดยก าหนดให้โชว์ค าตอบ และให้นักศึกษากรอก
ชื่อก่อนตอบค าถาม 
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ขั้นตอนการให้นักศึกษา Login เพื่อเข้าตอบค าถามแบบออนไลน์ 

1. ให้นักศึกษาเข้าไปที่ Url : https://www.socrative.com/ แล้วเลือก
ที่ Student Login 

 

 

 

2. จะปรากฏหน้าจอให้นักศึกษากรอกชื่อห้องเพ่ือ Login  นักศึกษา
กรอกชื่อห้องแล้วกดปุ่ม join เพ่ือเข้าไปตอบค าถามที่อาจารย์
ออกแบบไว้ 

คลกิเลอืกที่ STUDENT LOGIN 

https://www.socrative.com/%20แล้ว
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2. จะเข้าสู่หน้าต่างหลังจากกดปุ่ม join เพ่ือให้นักศึกษากรอกชื่อ -
นามสกุล และตอบค าถามที่อาจารย์ออกแบบไว้ กดปุ่ม SUBMIT ANSWER 
เพ่ือส่งค าตอบ 
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3.  ค าตอบที่นักศึกษาตอบจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอของผู้สอนตามตัวอย่าง
ดังภาพ  ผู้สอนสามารถดาวโหลดข้อมูลดังกล่าวไปสรุป และรายงานตามแบบ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาต่อไป 
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เอกสารประกอบ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2552 เอกสาร
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 

2. แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้  ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




