
 

 

ถอดบทเรียน 

โครงการการจดัการความรู ้

เรือ่ง  การแลกเปลีย่นเรียนรูสู่้แนวปฏิบติัที่ดี 

ในการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

วนัองัคารที ่ 14  กรกฎาคม 2558 

ณ หอ้งประชุม 102  อาคาร E3 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ให้ความส าคัญ และเลง็เหน็ถึงประโยชน์ของการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เน่ืองจากการจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือส าคัญที่จะท าให้มหาวิทยาลัยบรรลุ

วิสยัทศัน์ที่ก  าหนดไว้ จึงก าหนดแผนการด าเนินงานกจิกรรมจัดการองค์ความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (KM-

MFU) ขึ้ น เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ทั้งกลุ่มวิชาการ (อาจารย์) และกลุ่มสนับสนุนการศึกษา 

(เจ้าหน้าที่) เพ่ือก่อให้เกิดการเช่ือมโยงการด าเนินการภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ จึงได้จัด

โครงการการจัดการความรู้ เร่ือง การแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษา ในวันองัคารที่  14  กรกฎาคม 2558  โดยมีบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วม จ านวนทั้งสิ้น 42 คน 

โดยวัตถุประสงค์ของการสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ดังกล่าว เพ่ือให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ

การด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้และหาแนวทางปฏบัิติใน

การทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา และสามารถน ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

การจัดโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้เชิญวิทยากร ผู้ที่มีความรู้และเช่ียวชาญด้านทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญก์  วงษ์อยู่น้อย มาบรรยาย ในหัวข้อ “การทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” จากน้ันได้มีการแบ่งกลุ่ม เป็น 6 กลุ่ม เพ่ือ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ ในการด าเนินการกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยมีกลุ่มของ

ส านักวิชาที่เข้าร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และรายละเอียดของบทสรุปในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในแต่ละ

กลุ่มดังน้ี 

กลุ่มที ่1 : ส านกัวิชาวิทยาศาสตร ์

มีสมาชิก จ านวน 4 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

 1) อาจารย์ ดร.อนันต์  อึ้งวณิชยพันธ์  

 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี  วัฒนศิริเวช 

 3) อาจารย์ ดร.สมวัน  ชุ่มพงษ์พันธ์ 

 4) อาจารย์ ดร.สาโรจน์  นิตย์แสวง 
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การแลกเปลีย่นเรียนรู ้ 

รายงานการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายวิชาฟิสิกสส์ าหรบัวิศวกร 1 

 

ผลการเรียนรู ้
รูปแบบ/วิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้
ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ้

ความ

เหมาะสม

ของรูปแบบ

วิธีการสอน

กบัวิธีการ

ประเมินผล 

ขอ้คิด 

เห็น 

ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

- การตรงต่อเวลาเข้าเรียน 

- งานที่ได้รับมอบหมายมี

ความรับผดิชอบ 

- ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาทั้งชั้น ส าหรับคน

มาสายต้องอธบิายเหตผุล และกล่าวขอโทษต่อ

ชั้นเรียน 

- มกีารก าหนดเวลาส่งงานที่ชัดเจน เช่น ใน 

Facebook Upload ซึ่งแสดงเวลา 

- สงัเกตระหว่างการท างานกลุ่ม หรือกจิกรรม

ในชั้นเรียน 

- ให้เพ่ือนประเมนิเพ่ือนโดยการมสี่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านความรู้ 1. ความรู้/ความเข้าใจด้าน

คณติศาสตร/์วศิวกรรมพ้ืนฐาน 

- ผลงาน/การเขยีนรายงาน 

-สอบระหว่างภาค 

-สอบปลายภาค 

2. การวเิคราะห์/การแก้ปัญหา 

- ผู้สอนสามารถรู้ถงึความรู้ที่แท้จริงของ

ผู้เรียนได้ เพราะใช้สถานการณจ์ริง มโีอกาส

สงัเกตการณท์ างานของนักศึกษาใกล้ชิด 

- สดัส่วนเหมาะสม ข้อสอบครอบคลุมเนื้อหา 

- ผลการสอบสอดคล้องกบัสภาพความเป็น

จริง 

 

 

 

 

 

 

- ไม่ได้วัดวัด

การเรียนรู้แต่

เป็นการวัด

ทกัษะภาษา 

 

 

ด้านทกัษะทาง

ปัญญา 

- ประเมนิจากรายงานผลงาน

ของปัญหาที่ได้รบมอบหมาย 

(PBL) 

- ประเมนิผลการสอบย่อย 

กลางภาค ปลายภาค 

 

PBL สามารถประเมนิการคดิอย่างมี

วิจารณญาน ของนักศึกษาและทกัษะการ

สบืค้นข้อมูล และผลการสอบเป็นการยืนยัน

ทกัษะด้านปัญญา 

 

 

ไม่ม ี
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ผลการเรียนรู ้
รูปแบบ/วิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้
ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ้

ความ

เหมาะสม

ของรูปแบบ

วิธีการสอน

กบัวิธีการ

ประเมินผล 

ขอ้คิด 

เห็น 

ด้านทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

- การสอนแบบ PBL เน้น

ความร่วมมอืของสมาชิก 

- มอบหมายให้สลับหมุนเวียน

หน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม 

- มกีารก าหนดกฎระเบยีบใน

ห้องปฏบิตักิาร 

- เกดิความร่วมมอืระหว่างสมาชกิในกลุ่มตาม

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

- สามารถป้องกนัความเสยีหาย/ปลอดภัย/

ร้ายแรง 

 

 

 

 

มกีาร

ก าหนด

ช่วงเวลาก า

เนนิ

กจิกรรม 

PBL ทล่ีะ

กลุ่ม

เนื่องจาก

ข้อจ ากดั

จ านวน

อาจารย์ผู

สอน 

ด้านทกัษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

- การเขยีนรายงาน/ผลการ

ทดลอง 

- การน าเสนอรายงาน 

ภาษาองักฤษ 

- นักศึกษายังขาดทกัษะการสื่อสารด้าน

ภาษาองักฤษ ทั้งการเขยีน และการน าเสนอ 

 

 

ไม่ม ี

 

กลุ่มที ่2 : ส านกัวิชาการจัดการ 

มีสมาชิก จ านวน 4 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

 1) อาจารย์ พรพิมล  บุณฑริก  

 2) อาจารย์ ดร.จิราภา  ปราเดรา ดิเอส 

 3) อาจารย์ พิทธนา  น้อยช่างคิด 

 4) อาจารย์ เอกกวีร์  วินิจเขตค าณวน 

 5) อาจารย์ นราวุธ  ทองมะโรงสี 

 6) อาจารย์ อัจนา  ภูวนาภาฟู 
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การแลกเปลีย่นเรียนรู ้  

รายงานการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ใน 2 รายวิชา คือ 

รายวิชาที ่1 : Information Technology for Logistic and supply chain 

 

ผลการเรียนรู ้
รูปแบบ/วิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้
ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ้

ความ

เหมาะสม

ของรูปแบบ

วิธีการสอน

กบัวิธีการ

ประเมินผล 

ขอ้คิด 

เห็น 

ดา้นคุณธรรม

จริยธรรม 

- มวีินัย ตรงต่อ

เวลา และ

รับผดิชอบต่อ

การกระท าของ

ตนเอง วิชาชีพ 

และสงัคม 

- แสดงความ

ซื่อสตัย์สจุริต

อย่างสม ่าเสมอ 

- มจีิตส านึก 

และตระหนักใน

การปฏบิตัหิน้าที่

ด้วยคุณธรรม

และจริยธรรม 

 

 

- มกีารประเมนิพฤตกิรรมการ

เข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับ

มอบหมาย ตามขอบเขตที่ให้ 

และตรงเวลา 

- มกีารอ้างองิเอกสารที่ได้

น ามาท างานอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

- มกีารประเมนิผลการ

วิเคราะห์กรณศีึกษา 

- มกีารประเมนิผลการ

น าเสนอรายงานที่มอบหมาย 

 

 

- นักศึกษามกีารเข้าห้องเรียน 80 % ของ

ระยะเวลาเรียนทั้งหมด และมคีวามรับผดิชอบ

ในการสง่งานตรงเวลา 

- ในการจัดท ารายงาน นักศึกษามกีารอ้างองิ

จากแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ ในการจัดท า

รายงานอย่างสม ่าเสมอ 

- ในการจัดท ารายงานและอภปิรายกลุ่ม และ

แสดงความเหน็ในชั้นเรียน นักศกึษาสามารถ

แสดงความคดิเหน็ได้เสรีมคีุณธรรมจริยธรรม 

โดยอ้างองิจากความคดิเหน็ของตวัเอง 

- นักศึกษามกีารปฏบิตัติามกฎการเข้าเรียน

ของมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอน 

- นักศึกษามกีารเคารพและปฏบิตัติาม

ข้อตกลงและระหว่างอาจารย์ผู้สอนและ

นักศึกษาในการเรียนการสอนเมื่อเริ่มแรก 

 

 

มคีวาม

เหมาะสม 

 

 

แต่ในส่วน

การประเมนิ

การอ้างองิ

เอกสารของ

นักศึกษา 

ควรมกีารใช้

โปรแกรม 

turn it in 

เข้ามาช่วย

ในการ

ตรวจสอบ 

และ

ประเมนิผล

ของ

นักศึกษา   

ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

- มคีวาม 

สามารถในการ

วิเคราะห์

สถานการณโ์ดย

ใช้หลกัการที่ได้

เรียนมาตลอดจน

 

 

 

- มกีารท าสอบย่อย สองกลาง

ภาค ปลายภาค ด้วยข้อสอบ 

- ม ีWorkshop or Practice 

Report (Group) 

 

 

 

- จากการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถใช้

ความรู้ที่ได้เรียนมาในการประยุกตใ์ช้กบั

สถานการณจ์ าลอง โดยอ้างองิจากกรณศีึกษา 

และนอกจากนั้นอาจารย์ผู้สอนยงัมกีารทดสอบ

ความรู้ความเข้าใจในการประยุกตใ์ช้ความรู้

 

 

 

มคีวาม

เหมาะสม 

 

 

 

อย่างไรก็

ตาม ควร

เพ่ิมเตมิ

การศึกษาดู

งานในภาค
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ผลการเรียนรู ้
รูปแบบ/วิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้
ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ้

ความ

เหมาะสม

ของรูปแบบ

วิธีการสอน

กบัวิธีการ

ประเมินผล 

ขอ้คิด 

เห็น 

สามารถมาน ามา

ประยุกตใ์ช้ได้กบั

สถานการณจ์ริง 

นักศึกษาจากการสอบย่อย สอบกลางภาค และ

ปลายภาค และมกีารน าเสนอรายงาน การไป

ประยุกตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศในภาคธรุกจิ 

ธรุกจิ 

เพ่ือให้

นักศึกษาจะ

ได้เหน็ภาพ

จริงในการ

ท างาน และ

สามารถน า

ความรู้

ภายนอก

ห้องเรียน

และความรู้

ที่ได้รับใน

ชั้นเรียน ไป

ประยุกตใ์ช้

ใน

สถานการณ์

จริงได้ดขีึ้น 

ดา้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- มทีกัษะในการ

ใช้ภาษาองักฤษ

ในการอธบิาย

หลักการ และ

สถานการณ์

ตลอดจนการสื่อ

 

 

 

 

 

 

- รายงานน าเสนอ พฤตกิรรม

การท างานเป็นทมี 

- สอบกลางภาค ปลายภาค 

ด้วยข้อสอบ 

 

 

 

 

 

 

-เนื่องจากมหาวิทยาลัยมกีารเรียนการสอน

เป็นภาษาองักฤษ ท าให้นักศึกษาสามารถมี

ทกัษะทางภาษาในการอธบิายหลักสตูรและ

เหตผุลต่างๆเพ่ือใช้ในการทดสอบความรู้ของ

นักศึกษา 

-มกีารน าเสนอและท ารายงานกลุ่ม โดยใช้

 

 

 

 

 

 

มคีวาม

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

ควรมกีาร

เพ่ิมเตมิ

วิธกีาร

ประเมนิผล

ในเรื่องการ

ประยุกตใ์ช้
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ผลการเรียนรู ้
รูปแบบ/วิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้
ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ้

ความ

เหมาะสม

ของรูปแบบ

วิธีการสอน

กบัวิธีการ

ประเมินผล 

ขอ้คิด 

เห็น 

ความหมายอย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

- สามารถ

แนะน าประเดน็

การแก้ไขปัญหา

โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศใน

การเกบ็รวบรวม

ข้อมูลและการ

น าเสนอรายงาน 

-มคีวามรู้

พ้ืนฐานทาง

คณติศาสตร์หรือ

การแสดงสถติิ

เชิงประยุกตต่์อ

ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนการ

น าเสนอข้อมูล 

-สามารถสื่อสาร

โดยใช้

ภาษาองักฤษ

อย่างมี

ประสทิธภิาพทั้ง

ปากเปล่าและ

กานเขยีน

สามารถเลือกใช้

รปูแบบของการ

สื่อสารน าเสนอ

อย่างเหมาะสม 

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล สบืค้นข้อมูล และการน าเสนอรายงาน

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

- ในการจัดท ารายงาน และการน าเสนอ 

นักศึกษาจะต้องน าความรู้ในการประยุกตใ์ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศทาง Logistic ท าให้

นักศึกษามกีารประยุกตใ์ช้ความรู้ พ้ืนฐานทาง

คณติศาสตร์ในการน าเสนอข้อมูล 

- จากการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 

นักศึกษาจะต้องใช้ภาษาองักฤษ ในการ

น าเสนอรายงาน การท าสอบความรู้ทั้งสอบ

ย่อย สอบกลางภาค และปลายภาค ท าให้

นักศึกษามคีวามรู้  มคีวามสามารถในการใช้

ภาษาองักฤษได้อย่างเหมาะสอ 

ข้อมูลเชิง

สถติใินการ

เรียนการ

สอน และ

ในการ

น าเสนอ

รายงานของ

นักศึกษา

เพ่ิมขึ้น 
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รายวิชาที ่2 : Marketing Management  

 

ผลการเรียนรู ้
รูปแบบ/วิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้
ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ้

ความ

เหมาะสม

ของรูปแบบ

วิธีการสอน

กบัวิธีการ

ประเมินผล 

ขอ้คิด 

เห็น 

ดา้นความรู ้

1.มคีวามรู้และ

เข้าใจเกี่ยวกบั

หลักการและ

ทฤษฎ ี

2.สามารถ

วิเคราะห์ปัญหา 

ประยุกตค์วามรู้

ในด้าน

บริหารธรุกจิได้ 

3.สามารถ

ตดิตาม

ความก้าวหน้าใน

การบริหารธรุกจิ 

รวมทั้งบูรณาการ

ความรู้ในสาขา

การบริหารธรุกจิ

กบัด้านอื่นๆ 

 

1.ประเมนิผลจากข้อสอบกลาง

ภาค และปลายภาค 

2.ให้นักศึกษาตอบค าถามปาก

เปล่าในชั้นเรียน 

 

1.นักศึกษาสามารถท าข้อสอบกลางภาค ปลาย

ภาคได้ผ่านตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ 

2.นักศึกษาสามารถตอบค าถามในชั้นเรียนได้ 

 

มคีวาม

เหมาะสม 

 

ควรเพ่ิมวิธ ี

การประเมนิ 

ผลให้

สอดคล้อง

มาตรฐาน

การเรียนรู้

หลักสตูร

ด้านความรู้

ในข้อที่ 3 

การเขยีน

การเพ่ิม

วิธกีาร

ประเมนิผล

ของรายงาน

และรปูแบบ

การน าเสนอ 

มกีารเพ่ิม

การสอบ

วัดผลก่อน

เรียน และ

หลังเรียน 

เพ่ือวัด

ความรู้

ล่วงหน้า

ด้านความรู้

ในเนื้อหา 

 



8 

ผลการเรียนรู ้
รูปแบบ/วิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้
ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ้

ความ

เหมาะสม

ของรูปแบบ

วิธีการสอน

กบัวิธีการ

ประเมินผล 

ขอ้คิด 

เห็น 

ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

1.สามารถสื่อสาร

กบัผู้อื่นได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

2.มคีวาม

รับผดิชอบต่อ

งานที่ได้รับ

มอบหมาย 

3.สามารเป็นผู้

ริเริ่มแสดง

ประเดน็ในการ

แก้ไขสถานการณ์

ทั้งส่วนตวัและ

ส่วนร่วม 

4.มมีนุษย

สมัพันธท์ี่ดกีบั

เพ่ือนร่วมงานใน

องคก์รและคน

ทั่วไป 

5.สามารถ

ช่วยเหลือและ

อ านวยความ

สะดวกต่อการ

แก้ปัญหาใน

สถานการณต่์างๆ

 

 

 

 

 

1.ประเมนิจากการท างานกลุ่ม

ของนักศึกษาในชั้นเรียน 

2.ประเมนิจากความคดิเหน็

ของนักศึกษาที่ได้แสดงในชั้น

เรียน 

3.ประเมนิจากการสื่อสารกนั

ระหว่างนักศึกษาในชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

1.นักศึกษาสามารถสื่อสารในเพ่ือนร่วมชั้นได้

ในการท ารายงาน 

2.นักศึกษาสามารถแสดงความคดิเหน็ในชั้น

ได้ตรงประเดน็และมปีระสทิธภิาพ 

3.นักศึกษาสามารถสื่อสารและท างานกลุ่มให้

ส าเรจ็ลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายได้ 

 

 

 

 

 

มคีวาม

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

อาจมกีาร

เพ่ิมเตมิการ

ประเมนิ

บทบาทของ

ผู้น าและผู้

ร่วมทมีการ

ท างาน 
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ผลการเรียนรู ้
รูปแบบ/วิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้
ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ้

ความ

เหมาะสม

ของรูปแบบ

วิธีการสอน

กบัวิธีการ

ประเมินผล 

ขอ้คิด 

เห็น 

ได้ทั้งในบทบาท

ของผู้น าหรือผู้

ร่วมทมีท างาน 

 

กลุ่มที ่3 : ส านกัวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และส านกัวิชาวิทยาศาสตรเ์ครือ่งส าอาง 

มีสมาชิก จ านวน 7 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์  รอดคืน  

 2) อาจารย์ ณัฐกาญจน์  รุ่งเรือง 

 3) อาจารย์ ดร.วิรงรอง  ทองดีสุนทร 

 4) อาจารย์ ดร.ณัฏยา  คนซื่อ 

 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริมล  ปัญญ์บุศยกุล 

 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวัลย์ สีทา 

 7) อาจารย์ ดร.ภักวดี  ไชยกุล 

 

การแลกเปลีย่นเรียนรู ้ 

รายงานการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายวิชา 1401202 เทคโนโลยี

การบรรจุ (Packaging Technology) 

 

ผลการเรียนรู ้
รูปแบบ/วิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้
ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ้

ความ

เหมาะสม

ของรูปแบบ

วิธีการสอน

กบัวิธีการ

ประเมินผล 

ขอ้คิด 

เห็น 

ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

 เคารพกฎระเบยีบและ

ข้อบงัคบั 

- ระบุให้นักศึกษาเข้า

ห้องเรียนและส่งงานตรง

 เชค็ชื่อทุกคร้ัง 

- นักศึกษาเข้าห้องเรียนและสง่งานตรง

เวลา ≥ 80 % 

 

 

 

 

 

จ านวน

นักศึกษา

เยอะใช้เวลา

ขานชื่อนาน  
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ผลการเรียนรู ้
รูปแบบ/วิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้
ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ้

ความ

เหมาะสม

ของรูปแบบ

วิธีการสอน

กบัวิธีการ

ประเมินผล 

ขอ้คิด 

เห็น 

ตามเวลา 

 ตระหนักและปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- นักศึกษาน าเสนอโดยมี

การอ้างองิ 

 รับผดิชอบ ซื่อสตัย์ สจุริต 

- มอบหมายให้นักศึกษา

ค้นคว้าและน าเสนอหน้า

ชั้นเรียน 

 

 ให้นักศึกษาน าเสนอผลงานนักศกึษา มี

การอ้างองิแหล่งข้อมูลทุกคร้ัง 

 

 

 ส่งงานตรงเวลา ≥ 80 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quiz 

- QR Code 

ด้านความรู้  ความรู้หลักการ ทฤษฎ ี

และวิธกีารน าไปใช้ 

- ค้นคว้าจากงานวิจัย

ใหม่ๆ + สื่อการสอน

วิดทีศัน ์+ การค้นคว้าทาง 

Internet  

 

ข้อสอบเชิงประยุกต ์และ 

มกีารประเมนิผลระดบั

คะแนนและเสนอต่อ

กรรมการส านักวิชา 

 ให้นักศึกษาท าข้อสอบ 

A  15.3 % 

B
+
  14 % 

B   21 % 

C
+
  26 % 

C   11 % 

D
+
  1 % 

D   6.9 % 

F   2.8 % 

ผล : คณะกรรมการส านักวิชา เหน็ชอบ

กบัการให้คะแนน 

  

ด้านทกัษะทาง

ปัญญา 

ค้นหาข้อเทจ็จรงิ ท าความ

เข้าใจ ประเมนิข้อมูล สบืค้น 

ประยุกตใ์ช้ 

- คดิวิเคราะห์ปัญหา โดยการ

ค้นคว้าข้อมูลมาน าเสนอและส่ง

งาน 

- เปิดโอกาสให้มกีาร

อภิปราย+แสดงความคดิเหน็ 

จากการสงัเกตและให้คะแนนพบว่า นักศึกษา

สามารถค้นคว้าและประยุกตใ์ช้ความรู้ในการ

แก้ปัญหาที่ให้และน าเสนอ+อภปิราย+แสดง

ความคดิเหน็ได้ 

 - ประเมนิ

แบบเพ่ือน

ประเมนิ

เพ่ือน 

ด้านทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

มคีวามรับผดิชอบ 

- ท างานกบัผู้อื่นได้ 

- มกีารวางแผนและมคีวามคดิ

ริเริ่มในการแก้ปัญหา 

 

 

ประเมนิจากการสงัเกต ในการน าเสนอผลงาน

กลุ่มและสั่งงาน 

 - เพ่ือนใน

กลุ่ม

ประเมนิ

สมาชิกคน

อื่นๆ 
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ผลการเรียนรู ้
รูปแบบ/วิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้
ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ้

ความ

เหมาะสม

ของรูปแบบ

วิธีการสอน

กบัวิธีการ

ประเมินผล 

ขอ้คิด 

เห็น 

- มอบหมายงานกลุ่มและมี

การจัดกลุ่มท างานแบบสุ่ม  

+ ก าหนดกรอบเวลาในการ

ท างานเพ่ือให้นักศึกษาท างาน

เป็นขั้นตอน 

ด้านทกัษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

- สามารถใช้เทคนิค

คณติศาสตร ์

- ระบุภาษาไทย+องักฤษใน

การพูด,อ่าน,เขยีน 

- ใช้ IT รวบรวมจัดเกบ็สื่อสาร 

 

 

- สอนวิธกีารค้นคว้าข้อมูลทาง 

Internet และกระตุ้นให้

นักศึกษาใช้วิธอ้ีางองิข้อมูลที่

ถูกต้อง 

- มอบหมายงานที่ต้องสบืค้น

ข้อมูลด้วย IT 

- มกีารน าเสนอทั้งรปูแบบ

เอกสารและด้วยวาจาประกอบ

สื่อเทคโนโลยี 

สงัเกตจากการน าเสนอผลงาน และส่งงาน 

พบว่านักศึกษามกีารใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- นักศึกษาท าได้ ≥ 80%  

 

- นักศึกษาสามารถใช้คณติศาสตร์ในการ

ค านวณได้อย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

 

การใช้

เทคนิคทาง

สถติ ิ

และ

คณติศาสตร์

ไม่ควร

จัดเป็นความ

รับผดิชอบ

หลักใน

รายวิชานี้ 

 

 

ปรับแก้เป็น

แบบรอง 

(0) 

 

กลุ่มที ่4 : ส านกัวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ และส านกัวิชาพยาบาลศาสตร ์

มีสมาชิก จ านวน 7 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

 1) อาจารย์ ดร.วิภพ  สุทธนะ  

 2) อาจารย์ อ่อน  ลายเงิน 

 3) อาจารย์ ดร.จตุพงศ์  สิงหราไชย 

 4) อาจารย์ เบญจมาภรณ์  สุทธนะ 

 5) อาจารย์ พญ.สุลัคณา  น้อยประเสร็ฐ 

 6) อาจารย์ พรทิพย์  สาริโส 

 7) อาจารย์ ศรีสุรักษ์  เกียรติมณีรัตน์ 
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การแลกเปลีย่นเรียนรู ้ 

รายงานการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายวิชา 1804313 

หลักการสร้างเสริมภมูิคุ้มกนั (Principles of Immunization) 

 

ผลการเรียนรู ้
รูปแบบ/วิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้
ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ้

ความ

เหมาะสม

ของรูปแบบ

วิธีการสอน

กบัวิธีการ

ประเมินผล 

ขอ้คิด 

เห็น 

ดา้นคุณธรรม

จริยธรรม 

1. ตระหนักใน

คุณค่าและ

คุณธรรม 

จริยธรรม 

เสยีสละ และ

ซื่อสตัย์สจุริต 

2. มวีนิัย ตรงต่อ

เวลารับผดิชอบ

ต่อตนเองและ

สงัคม 

3. มภีาวะความ

เป็นผู้น าและผู้

ตาม สามารถ

ท างานเป็นทมี

และสามารถ

แก้ไขข้อขดัแย้ง

และล าดบั

ความส าคญัของ

ปัญหา 

4. เคารพสทิธิ

และรับฟังความ

คดิเหน็ของผู้อื่น 

รวมทั้งเคารพใน

คุณค่าและ

ศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย ์

- ประเมนิจากผลงานที่ได้รับ

มอบหมาย (ไม่คดัลอก) มกีาร

อ้างองิแหล่งข้อมูล 

- เชค็ชื่อการเข้าเรียน 

- การส่งงานตรงต่อเวลา 

- ประเมนิจากการท างานได้รับ

มอบหมายเป็นกลุ่ม (Peer 

group evaluation) 

- ประเมนิจากการแต่งกายถูก

ระเบยีบของมหาวิทยาลัย 

- ประเมนิจากผลงานที่ได้รับ

มอบหมาย (ไม่คดัลอก) มกีาร

อ้างองิแหล่งข้อมูล 

- ประเมินลกัษณะทาง

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

- ด าเนินการประเมนิตาม มคอ.3 ได้ทุกข้อ 

(ยกเวน้ ประเมินลกัษณะทางจรรยาบรรณ

วชิาชีพ) 

มคีวาม

เหมาะสม 

(ยกเวน้ 

ประเมิน

ลกัษณะทาง

จรรยาบรรณ

วชิาชีพ 

เนือ่งจากเป็น

รายวชิาที่

เรียนและฝึก

ปฏิบติัใน

หอ้งเรียน)  

ควรปรับเอา

หัวข้อการ

ประเมนิ

ด้าน

จรรยาบรร

ณวิชาชีพ

ออก 

เนื่องจาก

เป็นรายวชิา

ทีเ่รียนและ

ฝึกปฏิบติั

ใน

หอ้งเรียน 

ไม่ใช่วชิาที่

ลงฝึกงาน

ในชุมชน 

และปฏิบติั

กบัผูป่้วย

จริง 
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ผลการเรียนรู ้
รูปแบบ/วิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้
ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ้

ความ

เหมาะสม

ของรูปแบบ

วิธีการสอน

กบัวิธีการ

ประเมินผล 

ขอ้คิด 

เห็น 

5. เคารพ

กฎระเบยีบและ

ข้อบงัคบัต่างๆ 

ขององคก์รและ

สงัคม 

6. มจีรรยาบรรณ

ทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

ดา้นความรู ้

4. มคีวามรู้และ

จัดการปัญหาโรค

ระบาด  

5. มคีวามรู้และ

ทกัษะในการ

จัดการปัญหา

สาธารณสขุใน

ระดบัชุมชน 

- สอบกลางภาค ปลายภาค  

- มอบหมายงานกลุ่ม และ

น าเสนอ 

- สอบปฏบิตักิารฉีดวัคซีน 

(สาธติ และสาธติย้อนกลับ) 

- ด าเนินการประเมนิตาม มคอ.3 ได้ทุกข้อ 

 

ไม่เหมาะสม 

เนือ่งจากการ

ประเมินดา้น

ความรูค้วร

เป็นการ

ประเมินเรือ่ง

การรบัรู ้

ความจ า 

ความเขา้ใจ 

น าไปใช ้

วเิคราะห์ 

สงัเคราะห์ 

ประเมินค่า 

และการ

สรา้งสรรค ์

ปรับปรงุ

ประเดน็

ดงักล่าวใน

การ

ปรับปรงุ

หลักสตูร 

ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

2. สามารถ

สบืค้น ตคีวาม 

และประเมนิ

สารสนเทศ เพ่ือ

ใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์

3. สามารถ

รวบรวม ศึกษา 

- มอบหมายงานกลุ่ม (การ

สบืค้นข้อมูล, วิเคราะห์ และ

สรปุประเดน็ โดยประเมนิจาก

รปูเล่มรายงาน) 

- การน าเสนองานกลุ่ม (การ

ประยุกตค์วามรู้  และทกัษะใน

การไขปัญหา) 

- สอบด้วยข้อสอบสถานการณ ์

(Scenario exam) 

 

- ด าเนินการประเมนิตาม มคอ.3 ได้ทุกข้อ 

 

มคีวาม

เหมาะสม  
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ผลการเรียนรู ้
รูปแบบ/วิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้
ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ้

ความ

เหมาะสม

ของรูปแบบ

วิธีการสอน

กบัวิธีการ

ประเมินผล 

ขอ้คิด 

เห็น 

วิเคราะห์ และ

สรปุประเดน็และ

ความต้องการ 

4. สามารถ

ประยุกตค์วามรู้

และทกัษะในการ

ไขปัญหา

สาธารณสขุได้

อย่างเหมาะสม 

ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

3. สามารถใช้

ความรู้ในศาสตร์

สาธารณสขุชี้น า

สงัคมในการ

แก้ไขปัญหา

ต่างๆ ตามวาระ 

5. สามารถแสดง

เป็นผู้ริเริ่มในการ

แก้ไขปัญหาใน

สถานการณต่์าง 

ๆ พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนที่

เหมาะสมได้ 

- มอบหมายงานกลุ่ม (ทีเ่ป็น

ลกัษณะโครงการลงชุมชนและ

บูรณาการกบัรายวชิาอืน่ใน

สาขาฯ) 

- ไม่สามารถประเมนิได้ เนื่องจากยังไม่มกีาร

มอบหมายลักษณะงานดงักล่าวให้นักศึกษา 

 

ไม่เหมาะสม  เพ่ิมเตมิ

ประเดน็

ดงักล่าวใน

การ

ปรับปรงุ

หลักสตูร 

ดา้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3. มทีกัษะ

- มอบหมายงานกลุ่ม และการ

น าเสนอ (ทกัษะสามารถ

สื่อสารข้อมูล) 
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ผลการเรียนรู ้
รูปแบบ/วิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้
ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ้

ความ

เหมาะสม

ของรูปแบบ

วิธีการสอน

กบัวิธีการ

ประเมินผล 

ขอ้คิด 

เห็น 

สามารถสื่อสาร

ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกบั

สาธารณสขุใน

เวทต่ีางๆ ได้

อย่างเหมาะสม 

 
กลุ่มที ่5 : ส านกัวิชาแพทยศาสตร ์และส านกัวิชาทนัตแพทย ์

มีสมาชิก จ านวน 5 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

 1) ศ.เกียรติคุณ พลโท นพ.นพดล  วรอุไร  

 2) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชชูพี ประพุทธพ์ิทยา 

 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชัชวาลย์  อภิชาติปิยกลุ 

 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา  อดุลตระกูล 

 5) อาจารย์ ทพญ.พัชริยา  พุฒปี้ 

 

การแลกเปลีย่นเรียนรู ้ 

รายงานการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ตวัอย่างส านกัวิชาแพทยศาสตร ์ .                      

ผลการเรียนรู ้
รูปแบบ/วิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้
ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ้

ความ

เหมาะสม

ของรูปแบบ

วิธีการสอน

กบัวิธีการ

ประเมินผล 

ขอ้คิด 

เห็น 

ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

1.1 มวีินัย ตรงต่อเวลา  

 

1. ประเมนิพฤตกิรรมความตรงต่อเวลาในการ

เข้าชั้นเรียนของนักศึกษา 

2. สงัเกตพฤตกิรรมการมวีินัยในชั้นเรียนของ

นักศึกษา การมปีฏสิมัพันธก์บัผู้สอนและ

เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

เหมาะสม วัด

ได้ 

เหมาะสม วัด

ได้ 

- 

1.2 ตระหนักถงึคุณธรรม และ

จริยธรรม 

1. สงัเกตพฤตกิรรมคุณธรรม จริยธรรม ของ

นักศึกษา เช่น การท าแบบทดสอบ และการ

ไม่สามารถวัด

ได้ชัดเจน

เสนอให้

ปรับใน 
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ผลการเรียนรู ้
รูปแบบ/วิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้
ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ้

ความ

เหมาะสม

ของรูปแบบ

วิธีการสอน

กบัวิธีการ

ประเมินผล 

ขอ้คิด 

เห็น 

ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบในชั้นเรียน อย่างเป็น

นามธรรม 

มคอ.2 ให้

ความส าคญั

เป็นอนัดบั

รอง 

1.5 มภีาวะผู้น า สามารถ

ท างานเป็นทมี และรับฟัง

ความคดิเหน็ของผู้อื่น 

1. สงัเกตการอภิปรายแสดงความคดิเหน็ใน

ระหว่างการท างานกลุ่ม และการน าเสนองาน

กลุ่ม 

 

เหมาะสม วัด

ได้ 

 

ด้านความรู้ 

 

2.1 มคีวามรู้  เข้าใจในหลักการ 

ทฤษฎ ีและสาระส าคญัของ

รายวิชาอย่างน้อยตาม

เกณฑม์าตรฐานแพทยสภา 

1. สอบวัดความรู้ เมื่อเสรจ็ปฏบิตักิารทุกระบบ  

2. ประเมนิผลจากการท าแบบฝึกหัดในแต่ละ

ปฏบิตักิาร และการส่งงานตามที่มอบหมาย 

 

3. สอบทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตักิาร ใน

การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

เหมาะสม วัด

ได้ 

เหมาะสม วัด

ได้ 

เหมาะสม วัด

ได้ 

 

2.2 มคีวามรู้ในศาสตร์ต่างๆที่

เกี่ยวข้องเช่น มหกาย

วิภาคศาสตร์ วิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือน าไป

ประยุกตใ์นการเรียนวิชา

อื่นๆ ได้ 

 

1. ประเมนิผลการน าเสนอกรณศีึกษา เหมาะสม วัด

ได้ 

 

2.5 สามารถวางแผนและ

พัฒนาการเรียนรู้ของ

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. การประเมนิความสนใจใฝ่รู้  การใช้ E-

learning และสงัเกตพัฒนาการของผู้เรียน 

ไม่สามารถวัด

ได้ชัดเจน

อย่างเป็น

นามธรรม 

สร้าง

เคร่ืองมอื

และ

กระบวนกา

รให้มี

หลักฐาน

ของการเข้า

ใช้ e-

learning 
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ผลการเรียนรู ้
รูปแบบ/วิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้
ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ้

ความ

เหมาะสม

ของรูปแบบ

วิธีการสอน

กบัวิธีการ

ประเมินผล 

ขอ้คิด 

เห็น 

ด้านทกัษะทาง

ปัญญา 

 

3.1 สามารถคดิวิเคราะห์หน้าที่ 

กลไกการท างานของอวัยวะ

ในระบบประสาทได้อย่างมี

วิจารณญาณและเป็นระบบ 

1. ประเมนิผลจากการน าเสนอผลงาน และ

คุณภาพของรายงานที่ส่ง 

2. ประเมนิผลการน าเสนอผลการวิเคราะห์

กรณตีวัอย่าง  

 

เหมาะสม วัด

ได้ 

เหมาะสม วัด

ได้ 

 

 

3.2 สามารถรวบรวม วิเคราะห์ 

สรปุปัญหา และเสนอแนะ

แนวทางในการแก้ปัญหา

ด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

กบัระบบประสาท 

1. ประเมนิผลจากการน าเสนอผลงาน และ

คุณภาพของรายงานที่ส่ง 

2. ประเมนิผลการน าเสนอผลการวิเคราะห์

กรณตีวัอย่าง 

 

เหมาะสม วัด

ได้ 

 

เหมาะสม วัด

ได้ 

 

3.3 สามารถประยุกตค์วามรู้

ด้านประสาทกายวิภาค

ศาสตร์ไปใช้ในวิชาชพีได้ 

1. ประเมนิผลจากการน าเสนอผลงาน และ

คุณภาพของรายงานที่ส่ง 

2. ประเมนิผลการน าเสนอผลการวิเคราะห์

กรณตีวัอย่าง 

 

เหมาะสม วัด

ได้ 

 

เหมาะสม วัด

ได้ 

 

ด้านทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

4.1 สามารถสื่อสารกบับุคลอื่น

โดยใช้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

1. ประเมนิความสามารถในการสื่อสารทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างองักฤษในระหว่าง

การน าเสนอกรณศีึกษา 

 

เหมาะสม วัด

ได้ 

 

4.2 แสดงจุดยืนอย่าง

พอเหมาะและมคีวาม

รับผดิชอบในการท างาน

ของตนเองและของกลุ่ม 

สามารถท างานที่ได้รับ

มอบหมายได้ส าเรจ็

ทนัเวลา 

1. ประเมนิความรับผดิชอบในการเรียน และ

การท างาน พฤตกิรรมการแสดงความ

คดิเหน็ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ทั้งจาก

อาจารย์ผู้สอนและเพ่ือนนักศึกษาในกลุ่ม 

เหมาะสม วัด

ได้ 

 

ด้านทกัษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2 สามารถเลือกใช้รปูแบบ

การสื่อสารและการ

น าเสนออย่างมี

ประสทิธภิาพ ทั้งโดยวาจา

และการเขยีน 

1. ประเมนิจากเทคนิคการน าเสนอ และการ

เลือกใช้เคร่ืองมอืทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือคณติศาสตร์และสถติ ิที่เกี่ยวข้อง 

เหมาะสม วัด

ได้ 

 

5.3 สามารถใช้ข้อมูล

สารสนเทศในการแก้ไข

ปัญหา ตดิตาม

1. ประเมนิจากความสามารถในการอธบิายถงึ

ข้อจ ากดัและเหตผุลในการเลือกใช้เคร่ืองมอื

ต่างๆ ในการอภิปรายและน าเสนอต่อชั้น

เหมาะสม วัด

ได้ 
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ผลการเรียนรู ้
รูปแบบ/วิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้
ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ้

ความ

เหมาะสม

ของรูปแบบ

วิธีการสอน

กบัวิธีการ

ประเมินผล 

ขอ้คิด 

เห็น 

ความก้าวหน้าในด้าน

การแพทย์ จาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งใน

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

 

เรียน 

ด้านทกัษะพิสยั  

 

6,1 มทีกัษะพ้ืนฐานด้าน

การแพทย์ เช่น ความรู้

พ้ืนฐานในระบบประสาท 

เพ่ือน าไปอธบิายและให้

ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยได้ 

1. การประเมนิผลการจัดท ารายงานและการ

น าเสนอ เช่นการตรวจร่างกายเบื้องต้น การ

ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วย โดยสงัเกตจากการ

ตอบค าถามในกรณศีึกษา 

 

เหมาะสม วัด

ได้ 

 

 
 
กลุ่มที ่6 : ส านกัวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านกัวิชานติิศาสตร ์

มีสมาชิก จ านวน 5 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

 1) อาจารย์ ดร.ศิริกานต์  ชูเชิด  

 2) อาจารย์ ดร.ปิยะศักดิ์  เจียตระกูล 

 3) อาจารย์ ปรัสรา  จักรแกว้ 

 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ชนันภรณ์  บุญเกิดทรัพย์ 

 5) อาจารย์ นุรัตน์  ปวนค ามา 
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การแลกเปลีย่นเรียนรู ้ 

รายงานการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายวิชา กฎหมายการท่องเทีย่ว 

 

ผลการเรียนรู ้
รูปแบบ/วิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้
ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ้

ความ

เหมาะสม

ของรูปแบบ

วิธีการสอน

กบัวิธีการ

ประเมินผล 

ขอ้คิด 

เห็น 

ดา้นคุณธรรม

จริยธรรม 

1. มจีิตส านึก

และตระหนักใน

การปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

2. เคารพ

กฎระเบยีบ

ข้อบงัคบัของ

องคก์รและสงัคม 

3. เคารพสทิธิ

และรับฟังความ

คดิเหน็ของผู้อื่น 

4. แสดงความ

ซื่อสตัย์อย่าง

สม ่าเสมอ 

5. มวีนิัย และ

ความรับผดิชอบ

ต่อการกระท า

ของตนเอง 

 

 

1. ประเมนิจากผลงานที่

มอบหมาย 

2. ประเมนิพฤตกิรรมการเข้า

ขั้นเรียนและการมีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียน เช่น การตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 

3. ประเมนิจากการอภิปราย

แสดงความเหน็ของนักศึกษา 

 

 

 

ใช้ทุกรปูแบบเพ่ือประเมนิผลการเรียนรู้ 

 

 

วิธกีารสอน

และประเมนิ

วัดผลได้ครบ

ทั้งความ

รับผดิชอบ

หลักและ

ความ

รับผดิชอบ

รอง 

 

วัดผลได้ 

 

ดา้นความรู ้

1. มคีวามรู้

หลักการทฤษฎี 

2. มคีวามรู้ใน

สาขาที่เกี่ยวข้อง 

3. รู้ความ 

ก้าวหน้าทาง

วิชาการ 

 

 

1. โดยการสอบข้อเขยีนแบบ

อตันัยในเนื้อหาที่ได้บรรยาย 

2. ประเมนิจากผลงานที่

มอบหมาย 

 

1. สอบปลายภาค 

2. มอบหมายงาน 

 - กลุ่ม 

 - เดี่ยว 

 

วิธกีาร + การ

ประเมนิผล

สอดคล้อง

ตามผลการ

เรียนรู้ 
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ผลการเรียนรู ้
รูปแบบ/วิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้
ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ้

ความ

เหมาะสม

ของรูปแบบ

วิธีการสอน

กบัวิธีการ

ประเมินผล 

ขอ้คิด 

เห็น 

4. รู้กฎระเบยีบ

ข้อก าหนดทาง

วิชาการและการ

เปล่ียนแปลง 

ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

1. สามารถค้นหา

ข้อเทจ็จริง 

วิเคราะห์ข้อมูล

จากหลักฐานใหม่ 

และสามารถน า

ข้อสรปุมาใช้ได้ 

2. สามารถศึกษา

วิเคราะห์ปัญหาที่

ซับซ้อน และ

เสนอแนว

ทางแก้ไขที่

สร้างสรรค ์

3. สามารถใช้

ทกัษะและความ

เข้าใจในบริบท

ทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

 

 

1. โดยการสอบข้อเขยีนแบบ

อตันัยในเนื้อหาที่ได้บรรยาย 

2. ประเมนิจากผลงานที่

มอบหมาย 

3. ประเมนิผลจากการอภิปราย

แสดงความคดิเหน็ของ

นักศึกษา 

 

 

1. สอบปลายภาค 

2. ปัญหา + วเิคราะห์ 

3. แสดงความคดิเหน็ ในประเดน็ส าคญั 

 

 

เหมาะสม วัด

ได้ 

 

ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

1. มกีารรับผดิ 

ชอบในงานที่

ได้รับมอบหมาย 

+งานกลุ่ม 

2. สามารถ

ปรับตวัท างาน

 

 

 

 

 

1 .ประเมนิผลงานที่มอบหมาย 

2. ประเมนิจากการอภิปราย 

แสดงความคดิเหน็ของ

นักศึกษา 

3. ประเมนิพฤตกิรรมการมี

ปฏสิมัพันธก์บัผู้สอน 

 

 

 

 

 

1. งานกลุ่ม 

2. แสดงความคดิเหน็ 

3. สงัเกตพฤตกิรรมของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

วัดได้ 
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ผลการเรียนรู ้
รูปแบบ/วิธีการประเมินผล

การเรียนรู ้
ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ้

ความ

เหมาะสม

ของรูปแบบ

วิธีการสอน

กบัวิธีการ

ประเมินผล 

ขอ้คิด 

เห็น 

ร่วมกบัผู้อื่นทั้ง

ฐานะผู้น า+

สมาชิกกลุ่ม 

3. วางตวัแล

แสดงความ

คดิเหน็ได้

เหมาะสมกบั

บทบาท หน้าที่ 

และความ

รับผดิชอบ 

ดา้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. สามารถสรปุ

ประเดน็+สื่อสาร 

ทั้งการพูด การ

เขยีน รวมถงึการ

เลือกใช้รปูแบบ

การน าเสนอ 

2. สามารถใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศใน

การตดิตาม

ความก้าวหน้า 

 

 

 

 

 

 

ประเมนิจากผลงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

ผลงานนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

วัดได้ 
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ประมวลภาพ 

โครงการการจดัการความรู ้

เรือ่ง  การแลกเปลีย่นเรียนรูสู่้แนวปฏิบติัที่ดี 

ในการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

วนัองัคารที ่ 14  กรกฎาคม 2558 

ณ หอ้งประชุม 102  อาคาร E3 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

****************************** 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วม

โครงการการจัดการ

ความรู้ เร่ือง  การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้สู่แนว

ปฏบัิติที่ดี 

ในการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 

 

บรรยายในหัวข้อ  

“การทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้” โดย 

วิทยากร คือ  

รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญก ์ วงษ์อยู่น้อย 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษา 
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ประมวลภาพ (ต่อ) 

โครงการการจดัการความรู ้

เรือ่ง  การแลกเปลีย่นเรียนรูสู่้แนวปฏิบติัที่ดี 

ในการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

วนัองัคารที ่ 14  กรกฎาคม 2558 

ณ หอ้งประชุม 102  อาคาร E3 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

****************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็น 7 กลุ่ม 

เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการด าเนินการ

กระบวนการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของ

นักศึกษา ของแต่ละส านักวิชา 
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ประมวลภาพ (ต่อ) 

โครงการการจดัการความรู ้

เรือ่ง  การแลกเปลีย่นเรียนรูสู่้แนวปฏิบติัที่ดี 

ในการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

วนัองัคารที ่ 14  กรกฎาคม 2558 

ณ หอ้งประชุม 102  อาคาร E3 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

****************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แต่ละกลุ่มน าเสนอแนวปฏบัิติที่ดีที่ได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์ในการด าเนินการกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษา โดยน าตัวอย่างของรายวิชาของส านักวิชามาจัดท ารายงาน

การทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

โดยทา่นวิทยากรให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการแนะน า 

 

 


