
 

แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู�ระดับรายวิชา  ประจําป การศึกษา........................ 
ชื่อรายวิชา……….……………………..……….………รหัสวิชา……………………..สาขาวิชา...........................................คณะ/วิทยาลัย........................................................... 
มหาวิทยาลัยแม�โจ� / มหาวิทยาลัยแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ / มหาวิทยาลัยแม�โจ� - ชมุพร 
อาจารย%ผู�สอน/อาจารย%ผู�ประสานงานรายวิชา.......................................................................................................................... 

ผลการทวนสอบ 
หัวข�อการทวนสอบ รายละเอียดการทวนสอบ 

สอดคล�อง ไม)สอดคล�อง 
ข�อเสนอแนะการปรับปรุง/ 

สิ่งที่ไม)สอดคล�อง 
1. การตรวจสอบการประเมินผลสมัฤทธิ์ ประเมิน
ตรงกันแผนการสอน ตรงกับ มคอ.3 (หมวด 5 ข�อ 2)  
ครบตาม  Curriculum Mapping  

- นักศึกษา 100 คน สุ�มตรวจ 25 ชุด (N=20 %)  
ตรวจคะแนนของนักศึกษา นํามาจากการประเมินผลวิธี
ใดบ�าง ปรากฏว�า มีแต�การสอบกลางภาค และปลาย
ภาค น้ําหนักคะแนนให�เท�ากันทั้ง 2 ส�วน 

  -  ในแผนการประเมินผล กําหนดให�มีการทํา
รายงาน แต�ไม�มีคะแนนนักศึกษาในส�วนนี้ 
-  แนะนําให�อาจารย%ทบทวนแผนการประเมิน
ในการปรับ มคอ. 3 ครั้งต�อไป 

2. ข�อสอบหรือเกณฑ%การประเมินผลสัมฤทธิ์ (กรณี
รายงานหรืออื่น ๆ ) ตรวจตามผลการเรยีนรู�ที่กําหนด
หรือไม�  
 

- เปรียบเทียบข�อสอบกับ test blueprint  
- เกณฑ%การประเมินรายงานกับการให�คะแนน รายงาน 
ไม�มี ไม�ได�ตรวจ 

  การให�คะแนนของอาจารย%มาจากไหนบ�าง  
– งาน (Assignment) การนําเสนอ 
(present)  การสอบ (Test) 

3. ข�อสอบมีการปรับปรุงตามผลการวิเคราะห%ข�อสอบ 
จากปXที่ผ�านมาหรือไม� 
(ปXที่ผ�านมาอาจารย%วัดเหมาะสมหรือยัง  
การวิเคราะห%ข�อสอบ การจัดข�อสอบ –ปรนัย, อัตนัย) 

- ตรวจดูข�อสอบทั้งชุด สอบกลางภาคและปลายภาค 
กับรายงานผลการวิเคราะห%ข�อสอบ พบว�าได�ปรับปรุง
ข�อสอบตามข�อเสนอแนะ 
(ผู�ตรวจคุณภาพ ไม�สัมพันธ%กับผู�สอน) 

   

4.  การตัดเกรดเป[นไปตามเกณฑ%ที่กําหนดหรือไม�  
   (ตัดเกรดตามที่ได�บอกนักศึกษาหรือไม�) 

- การจัดเกรดใช�การประเมินผล อิงเกณฑ%ตามที่คณะ
กําหนด ตรวจดูจากรายงานการตัดเกรดที่ส�งเข�า
กรรมการบริหารหลักสูตร 

   

5. อื่น ๆ  
 

    

 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู� โดย รศ.ดร.ดรุณี  รุจกรกานต% ปรับปรุงโดย สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ กลุ�มภารกิจพัฒนาคณาจารย% หลักสูตร และนวัตกรรมการเรียนการ
สอน  ครั้งที่ 2  ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 

 
 

 ลงชื่อกรรมการทวนสอบ ..................................................วนั/เดือน/ปX....................................... 
 ลงชื่อกรรมการทวนสอบ ..................................................วนั/เดือน/ปX....................................... 
 ลงชื่อกรรมการทวนสอบ ..................................................วนั/เดือน/ปX....................................... 



 

กิจกรรมกลุ)ม 
(ร)าง) แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู� 

คําชี้แจง :  พิจารณาแต�ละข�อและเลือกข�อที่ท�านเห็นด�วย เลือกได�มากกว�าหนึ่งข�อ อภิปรายกับผู�ที่นั่งข�างท�าน ระบุเหตุผลและระบุหลักฐานที่ใช�ประกอบ (ถ�าจําเป[น) 
ระดับรายวิชา 

เรื่อง โดย (ใคร)/วิธีการ ระยะเวลา (เมื่อไร) หมายเหตุ 
1. ระบบและกลไก    
1.1 มีการกําหนดคณะกรรมการทวน
สอบกลางของคณะ/วิทยาลัย 

      ประธานอาจารย%ประจําหลักสูตร 
       ทุกหลักสูตร 
      อาจารย%ประจําหลักสูตรทั้งหมด 
      ผู�แทนสาขาวิชา / กลุ�มวชิา 
      (ต�องดูองค%ประกอบด�วย) 

      ก�อนเริ่มปXการศึกษา 
      ก�อนเริ่มภาคการศึกษา 

- คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย 
วางระบบกลไก/ในหลักสูตร อย�างไรบ�าง 
- หลักฐานใช�ประกาศของคณะ/วิทยาลัย 

1.2 มีการกําหนดคณะกรรมการทวน
สอบรายวิชา 

      อาจารย%ที่ไม�ได�ร�วมสอน/ประเมินใน 
      รายวชิานั้น ๆ 
      อาจารย%ผู�เกี่ยวข�อง 1 คน มีส�วน 
      ร�วม (ให�ข�อมูล) 

      ก�อนเริ่มปXการศึกษา 
      ภายหลังคัดเลือกรายวิชา 

 

1.3 กําหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ       มหาวิทยาลัย 
      คณะกรรมการวิชาการประจํา 
      คณะ/วิทยาลัย 
      ประธานอาจารย%ประจําหลักสูตร 
       ทุกหลักสูตร 
      อาจารย%ประจําหลักสูตร 

      ก�อนเริ่มปXการศึกษา 
      อื่น ๆ ……………………………..….. 
(โปรดระบุ) 

ประธานอาจารย%ประจําหลักสูตร 
อาจารย%ประจําหลักสูตร 

1.4 กําหนดลักษณะผิดปกติของผลการ
ประเมิน เช�น ผลการประเมิน 
F > 10 % 
A    100 % 
มีการอุทธรณ% / ร�องเรียน 

      กรรมการวิชาการประจําคณะ/ 
      วิทยาลัย 
      อาจารย%ประจําหลักสูตร 
      อื่น ๆ ……………………………..….. 
      (โปรดระบุ) 

      ก�อนเริ่มปXการศึกษา 
      อื่น ๆ ……………………………..….. 
(โปรดระบุ) 

 

 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู� โดย รศ.ดร.ดรุณี  รุจกรกานต% ปรับปรุงโดย สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ กลุ�มภารกิจพัฒนาคณาจารย% หลักสูตร และนวัตกรรมการเรียนการ
สอน  ครั้งที่ 2  ณ วันที่  15 มิถุนายน  2558 



 

เรื่อง โดย (ใคร)/วิธีการ ระยะเวลา (เมื่อไร) หมายเหตุ 
2. ขั้นตอนและวิธีการ    
2.1 กําหนด/คัดเลือกรายวิชารับการ
ทวนสอบ 

      ที่ประชุมคณาจารย% 
      ที่ประชุมกรรมการหลักสูตร 
      ที่ประชุมกรรมการวิชาการประจํา 
      คณะ/วิทยาลัย 
      ที่ประชุมกรรมการคณะ/วิทยาลัย 
      อื่น ๆ ……………………………..….. 
      (โปรดระบุ) 

      ก�อนเริ่มปXการศึกษา 
      ก�อนเริ่มภาคการศึกษา 

 

2.2 เกณฑ%การทวนสอบ       อาสาสมัคร 
      จับฉลาก 
      รายวชิาผิดปกติ 
      รายวชิาที่ถูกอุทธรณ%/ร�องเรียน 
      อื่น ๆ ……………………………..….. 
       (โปรดระบุ) 

ประกาศ/ระเบียบอุทธรณ%เรื่องเกรด รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
- คณะศิลปศาสตร% 
- คณะวิทยาศาสตร%  

การทวนสอบในรายวิชาอื่น  ๆ 
- ผู�ประสานงานรายวิชา ส�งให�สํานักฯ 

2.3 วิธีการทวนสอบ       การตรวจสอบเกรด/คะแนนกับ 
      ข�อสอบหรือรายงานหรือกิจกรรม 
      การประเมินอื่น ๆ 
      สุ�มสัมภาษณ% นักศึกษา อาจารย% 
      สถานประกอบการ แหล�งฝeกงาน 
      นักศึกษาตอบแบบสํารวจการรับรู� 
      ผลการเรียนรู� ในด�านที่สามารถ 
      ประเมินจากการสอบ/รายงาน/ 
      กิจกรรมอื่น ๆ 
      อื่น ๆ ……………………………..….. 
      (โปรดระบุ) 

 กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
1. ขณะที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู�  
- ระดับกระบวนวิชา 
- ระดับหลักสูตร 
2. ขณะที่นักศึกษายังไม�สําเร็จการศึกษา 
3. หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู� โดย รศ.ดร.ดรุณี  รุจกรกานต% ปรับปรุงโดย สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ กลุ�มภารกิจพัฒนาคณาจารย% หลักสูตร และนวัตกรรมการเรียนการ
สอน  ครั้งที่ 2  ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 

 



 

เรื่อง โดย (ใคร)/วิธีการ ระยะเวลา (เมื่อไร) หมายเหตุ 
3. ระยะเวลาการดําเนินการทวนสอบ    
       เหตุการณ:ปกติ        คะแนนแล�วเสร็จ ผ�านกรรมการ 

      หลักสูตร ก�อนเข�าอนุมัติจาก 
      กรรมการวิชาการประจําคณะ/ 
      วิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ/         
      วิทยาลัย 
      ภายหลังประกาศเกรดแล�ว 
      ขึ้นอยู�กับศักยภาพและความจําเป[น 
      ของคณะ/วิทยาลัย 

 

       เหตุการณ:ไม)ปกติ        ภายหลังจากกรรมการหลักสูตร
พิจารณา 
      ปรากฏผลในสาขาวิชา 
      ดําเนินการก�อนเข�ากรรมการ 
      หลักสูตร/กรรมการวิชาการประจํา 
       คณะ/วิทยาลัย 
      หลังจากเข�ากรรมการประจําคณะ/ 
      วิทยาลัยก�อนอนุมัติเกรด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู� โดย รศ.ดร.ดรุณี  รุจกรกานต% ปรับปรุงโดย สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ กลุ�มภารกิจพัฒนาคณาจารย% หลักสูตร และนวัตกรรมการเรียนการ
สอน  ครั้งที่ 2  ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 

 



 

 
 

เรื่อง โดย (ใคร)/วิธีการ ระยะเวลา (เมื่อไร) หมายเหตุ 
4. กรณีผลการทวนสอบผิดปกติ    
4.1 การดําเนินการ       คณบดีแจ�งต�อผู�สอน/ผู�ประสานงาน 

      คณบดีแจ�งต�อประธานหลักสูตร 
      ภายใน 2 สัปดาห% 
      ภายใน 1 ภาคการศึกษา 
      ให�เร็วที่สุด 

 

4.2 การแก�ไขปรับปรุง       ผู�สอน/ขึ้นอยู�กับลักษณะการ 
      จัดการเรียนการสอนแต�ต�องผ�าน 
      ประธานหลักสูตร 
      แจ�งผลการปรับปรุงต�อประธาน 
      หลักสูตร/รองคณบดีฝfายวิชาการ 
      แจ�งผลการปรับปรุงต�อคณบดี 

  

5. การรายงานผล       ประธานกรรมการทวนสอบ 
      รายวชิา รายงานต�อกรรมการทวน 
      สอบกลางของคณะ/วิทยาลัย 
      ประธานกรรมการทวนสอบกลาง 
      คณะ/วิทยาลัย รายงานต�อ 
      กรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย 
      ประธานกรรมการทวนสอบกลาง 
      คณะ/วิทยาลัย รายงานต�อ    
      กรรมการหลักสูตร 
      (แล�วแต�บริบทคณะ/วิทยาลัย) 

  

 
 
 
 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู� โดย รศ.ดร.ดรุณี  รุจกรกานต% ปรับปรุงโดย สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ กลุ�มภารกิจพัฒนาคณาจารย% หลักสูตร และนวัตกรรมการเรียนการ
สอน  ครั้งที่ 2  ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 


