
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการ

เรียนรายวิชาตามมาตรฐาน 

และผลการทวนสอบ ปีการศึกษา 2564 
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คำนำ 

         ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศ คณะกรรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง 

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยได้ให้ความสำคัญกับ ผลการเรียนรู้

ของ ผู้เรียนในรายวิชา จากการเรียนท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี และทักษะด้านวิชาชีพ จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อเป็นการ

ประกันคุณภาพของหลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกำหนดใน 

มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอน ในแต่ละปีการศึกษา เป็นเกณฑ์ข้อหนึ่งท่ี           

สำคัญกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกำหนดจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือท่ี

ใช้ในการทวนสอบท่ีมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผล และสะดวกต่อการดำเนินการ

ประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร 

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจัดทำแนวปฏิบัติทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ประจำปี

การศึกษา 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  

                                                                              คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัตถุประสงค์การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

        การทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นงานท่ีสำคัญงานหนึ่งในความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนท่ีต้องร่วมมือกันดำเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มีความสำคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชาและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 
 1. เพื่อทราบถึงระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีแต่ละรายวิชาได้รับจากการ 
กระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปรับปรุงข้อพกพร่อง หรือส่งเสริมจุดเด่นของผู้เรียนเพื่อ 
พัฒนาตนเองต่อไป 
 2. เพื่อทราบประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาปรับปรุงการสอน
ให้ดีกว่าเดิม 
 3. เพื่อทราบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นข้อมูล 
สำคัญในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
 1. พิจารการจัดทำ มคอ.3, 4 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คำอธิบายรายวิชา แผนการสอน การ
ประเมินผลและแผนท่ีการกระจายแสดงความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาให้สอดคล้องกัน 
 2. จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ใน มคอ.3, 4   
 3. เก็บรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในรายวิชา อาทิ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ใบแสดง
คะแนน เอกสารการประเมินผู้เรียน เพื่อใช้ประกอบการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
 4. วิเคราะห์ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากคณะกรรมการ และพิจารณาเพื่อปรับการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 1. สร้างความเข้าใจเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาให้กับอาจารย์ในหลักสูตร 
 2. การแลกเปล่ียนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร  
คณะ 
 1. วางนโยบาย ระบบและกลไก ขั้นตอน วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา ให้มีความ
ชัดเจน 
 2. กำกับ และติดตามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. จัดกิจกรรมให้คณาจารย์เข้าใจถึงความสำคัญของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
และกระบวนการทำงานให้ชัดเจน 
 4. ทำหน้าท่ีเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้การดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 1. พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
 2. กำหนดบทบาท หน้าท่ีของคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้มีความชัดเจน 
 3. รวบรวมรายละเอียด และข้อมูลท่ีสำคัญของหลักสูตรเพื่อประกอบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร 
 4. สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
 5. พิจารณาข้อเสนอแนะและปรับรายละเอียดหลักสูตรตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสถานการณ์
ปัจจุบันของหลักสูตร รวมถึงโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต 
คณะ 
 1. วางนโยบาย ระบบและกลไก ขั้นตอน และวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรให้มี
ความชัดเจน 
 2. กำกับ และติดตามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. จัดกิจกรรมให้คณาจารย์เข้าใจถึงความสำคัญของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และกระบวนการ 
ทำงานให้ชัดเจน 



 4. ทำหน้าท่ีเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้การดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
 5. รวบรวมข้อมูลของแต่ละหลักสูตรเพื่อทำการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับหลักสูตรให้มีความ 
สอดคล้องกับความต้องการในตลาดปัจจุบัน และสามารถพัฒนาหลักสูตรเดิมให้เป็นท่ีต้องการมากขึ้น 
 6. กำกับและติดตามการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 
กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
 ในการทวนสอบคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จะดำเนินการทวนสอบโดยใช้แนวทางดังนี้คือ 

1. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของรายวิชา (มคอ.3 หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หรือ หมวดท่ี 4  
การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชา หรือ หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ.2 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล และ curriculum mapping) เพื่อประเมินว่า
รายวิชาได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนครอบคลุม ครบถ้วน และตรงตามท่ีหลักสูตรกำหนดหรือไม่ 
รวมถึงความสอดคล้องของแต่ละหมวดท่ีเกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลใน
รายวิชา 

2. การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในด้านต่างๆ และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาด้าน 
ต่างๆสอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีกำหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการสอน
กับวิธีการประเมินผล และข้อคิดเห็น 

3.  คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทำการสรุปผลการทวนสอบในภาพรวมของรายวิชา แลข้อเสนอแนะ 
ในภาพรวมที่ได้จากการทวนสอบรายวิชา 

4. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จัดทำรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา เพื่อส่งให้ 
กรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อดำเนินการวางแผนการพัฒนา และปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานำข้อมูล/ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มารายงานไว้ใน มคอ.5 หมวดท่ี 3  
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ข้อ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำหลักสูตรนำรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็น 
เอกสารหลักฐานในการประเมินคุณภาพหลักสูตรใน มคอ.7 หมวดท่ี 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3 การ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงานข้อท่ี 6 “มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” 

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำหลักสูตรนำรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
รายวิชาไปให้ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร ในหมวดท่ี 9 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ข้อ 2 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

8. คณะกรรมการบริหารคณะนำผลการทวนสอบไปทบทวนเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายการปรับปรุง 



คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบการตัดสินผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนใน 3 ช้ันปีมีจำนวนท้ังหมด 40 รายวิชา แบ่งเป็น 1) หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไปจำนวน 10 รายวิชา 2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพจำนวน 7 รายวิชา 3) หมวดวิชาชีพการพยาบาล รายวิชา
ทฤษฎีจำนวน 16 รายวิชา รายวิชาปฏิบัติจำนวน 5 รายวิชา 4) หมวดวิชาเลือกจำนวน 2 รายวิชา 
  คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์และประเมินการเรียนระดับรายวิชาสุ่มรายวิชาท่ีต้องทวนสอบ
อย่างน้อยร้อยละ 25 รายวิชาท่ีทวนสอบท้ังหมด 10 รายวิชา ดังนี้ 
  1)  รหัสวิชา 2501102 สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์ 
  2)  รหัสวิชา 2502110 การพยาบาลพื้นฐาน 2 
  3)  รหัสวิชา 2533101 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
  4) รหัสวิชา 2522101 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1 
  5) รหัสวิชา 2543103 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต 
  6) รหัสวิชา 2542101 การพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะสุขภาพปกติ 
  7) รหัสวิชา 2553101 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
  8) รหัสวิชา 2514102 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นและการพยาบาลสาธารณภัย 
  9) รหัสวิชา 2502901 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
  10) รหัสวิชา 2512901 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2565  
 

รายวิชา 

คณะกรรมการมาตรฐานผลสัมฤทธิ์และ 
การประเมินผลการเรียนระดับรายวิชา 

ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

กรรมการและเลขานุการ

(อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์ผู้ที่

ไม่เก่ียวข้องกับการสอน) 

กรรมการ 
 (กรรมการรายวิชา) 

รหัสวิชา 2502901  
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 

อ.กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 
และอ.ณฐพร  
บุญประเสริฐ  

อ.ดร. ฐิตวันต์ 
หงษ์กิตติยานนท์ และ 

อ.ณัฐรดา แฮคำ 

อ.เกศสุดา ขาวสร้อย 

รหัสวิชา 2543103  
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ท่ีเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต 

อ.กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ อ.ดร.ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย 
และอ.นงลักษณ์ วิชัยรัมย์ 

อ.ณัฏฐา ดวงตา 

รหัสวิชา 2502110  
การพยาบาลพื้นฐาน 2 

อ.กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 
และอ.ดร. ฐิตวันต์ 
หงษ์กิตติยานนท์ 

 

ผศ.ศศินาภรณ์ โลหิตไทย  
และอ.ภัควรินทร์  
ภัทรศิริสมบูรณ์ / 

อ.พิมพ์มาดา  
อัจฉริยพัฒนา   

อ.ณจิต วงศ์ชัย 

รหัสวิชา 2542101  
การพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะ
สุขภาพปกติ 

อ.กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 
และอ.ดร.ณัฐฐพัชร์  

จันทร์ฉาย 

อ.จุรีภรณ์ เจริญพงศ์

และอ.บรรจง เจนจัดการ 

อ.จุรีภรณ์ เจริญพงศ์ 

รหัสวิชา 2522101 การ
พยาบาลมารดาทารก และการ
ผดุงครรภ์ 1 

อ.กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 
และอ.จุรีภรณ์ เจริญพงศ์ 

อ.ดร. ฐิตวันต์ 
หงษ์กิตติยานนท์ 

และอ.ณัฏฐา ดวงตา 

ผศ.ศศินาภรณ์  
โลหิตไทย 

รหัสวิชา 2553101 การ

พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

อ.กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 
และอ.ดร.ปาหนัน 
กนกวงศ์นุวฒัน ์

ผศ.ศศินาภรณ์ โลหิตไทย 
และอ.ดร.ประภาศรี  

วงศ์แสงน้อย 
  

อ.ดร. ฐิตวันต์ 
หงส์กิตติยานนท์ 

 
 
  

 คณะกรรมการมาตรฐานผลสัมฤทธิ์และ 
การประเมินผลการเรียนระดับรายวิชา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 

คณะกรรมการมาตรฐานผลสัมฤทธิ์และ 
การประเมินผลการเรียนระดับรายวิชา 

ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

กรรมการและเลขานุการ

(อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์ผู้ที่

ไม่เก่ียวข้องกับการสอน) 

กรรมการ 
 (กรรมการรายวิชา) 

รายวิชา ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

กรรมการและเลขานุการ

(อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์ผู้ที่

ไม่เก่ียวข้องกับการสอน) 

กรรมการ 
 (กรรมการรายวิชา) 

รหัสวิชา 2514102 การ
รักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นและ
การพยาบาลสาธารณภัย 

อ.กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 
และอ.รัชต์วรรณ ตู้แก้ว 

อ.ดร. ฐิตวันต์ 
หงส์กิตติยานนท์ 

และอ.ณัฏฐา ดวงตา 

อ.ดร.ณัฐฐพัชร์ 
จันทร์ฉาย 

รหัสวิชา 2512901  
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 

อ.กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 
และผศ.ศศินาภรณ์  

โลหิตไทย 

อ.จุรีภรณ์ เจริญพงศ์

และอ.วันวิสา คำสัตย์ 

อ.ณัฐรดา แฮคำ 

รหัสวิชา 2501102  
สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์ 
 

อ.กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 
อ.ปรีดาวรรณ บุญมาก 

อ.ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย 
อ.เกศสุดา ขาวสร้อย 

อ.ณฐพร บุญประเสริฐ 



 

 

 

ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรายวิชาตามมาตรฐาน 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ประจำปีการศึกษา   2564    

หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
 

รหัสวิชา 2533102 ชื่อรายวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
******************************************************************************************************************** 
ก. รายชื่อคณะกรรมการ  

คณะกรรมการรายวิชา คณะกรรมการทวนสอบ 

1. อ.กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ ประธานกรรมการ                                 1. อ.ณจิต วงศ์ชัย                         ประธานกรรมการ                            

2.    -                                                 กรรมการ  2. อ.ดร.ฐิตวันต์ หงส์กิตติยานนท์ /อ.วาสนา สุขไพศาล กรรมการ                                                

3. อ.ณฐพร บุญประเสริฐ        กรรมการและเลขานุการ                      3.  อ.กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์           กรรมการและเลขานุการ                                            

 
ข. ผลการพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 แสดงพฤติกรรมท่ีบอกถึงความ
ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และความ
รับผิดชอบต่อตนเองในรายวิชาการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น (1.1) 
1.2 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วยทารกแรก
เกิด เด็ก และวัยรุ่นท้ังภาวะเจ็บป่วย
เฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง และ 
ครอบครัว (1.3) 

 
การส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขต 
และตรงเวลา มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
- ใบงานท่ี 1 ร้อยละ 0.5 
- ใบงานท่ี 2 ร้อยละ 0.5 
- ใบงานท่ี 3 ร้อยละ 0.5 
- แบบฝึกหัดท้ายบท ร้อยละ 0.5  
- สมุดสรุปความรู้ ร้อยละ 1 
รวมร้อยละ 3 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
ปรับวิธีการประเมินผลให้
สอดคล้องกัน 



มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
การพยาบาลแนวคิดในการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่นในภาวะปกติ 
ทฤษฎีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ การส่งเสริม 
สุขภาพ การป้องกันโรคและอุบัติเหตุ 
การส่งเสริมการเล่น แลกระบวนการ
พยาบาลในการให้การพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบน 
คำนึงถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล (2.3) 
2.2 มีความรู้ความเข้าใจในระบบ
บริการสุขภาพการบริหารและการ
จัดการทางการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น และการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาล (2.4) 
2.1.3 มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
วิชาชีพและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องหลัก
จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
สิทธิผู้ป่วยเด็ก และครอบครัว (2.6) 

 
- สอบย่อย ร้อยละ 17 
- สอบกลางภาค ร้อยละ 21.5 
- สอบปลายภาค ร้อยละ 21.5  
รวมร้อยละ 60 
 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

- 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้
ข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อพัฒนา
ความรู้ของตนเองในการ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลเด็กใน
ภาวะสุขภาพปกติ และการพยาบาล
ผู้ป่วยเด็กทุกช่วงวัยและครอบครัวที่
เจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง 
อย่างมีศักยภาพ (3.1) 
3.2 สามารถสร้างความคิดอย่างเป็น
ระบบ และมีวิจารณญาณ เพื่อ

 
- แบบฝึกหัดท้ายบท (งานเด่ียว) ผ่าน/ไม่
ผ่าน 
- สมุดสรุปความรู้ในแต่ละบท (งานเด่ียว) 
ร้อยละ 3 
- ใบงานท่ี 1 (งานกลุ่ม) รายงานโครงการ
ร้อยละ 7 
- ประดิษฐ์ของเล่นเด็ก ร้อยละ 5  
- ใบงานท่ี 2 (งานกลุ่ม) รายงานแผนสุข
ศึกษา ร้อยละ 5 
- ใบงานท่ี 3 (งานกลุ่ม) รายงาน

{  √ }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
เพิ่มเรื่องการสอบเพื่อประเมิน
ทักษะทางปัญญา 



มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
แก้ปัญหาและวางแผนการพยาบาล
เด็กทุกช่วงวัย และพัฒนาการปฏิบัติ 
วิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ (3.2) 

กรณีศึกษา ร้อยละ 6 
รวมร้อยละ 26 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1.1 สามารถทำงานเป็นทีม
ร่วมกับคนอื่น เคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและความ 
หลากหลายทางวัฒนธรรม ใน
รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ได้ (4.3) 
4.2 แสดงออกถึงมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 
และสังคมในรายวิชาการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่นได้ (4.4) 

 
 
- ใบงานท่ี 1 (งานกลุ่ม) พฤติกรรมกลุ่ม 
ร้อยละ 1 
- ใบงานท่ี 2 (งานกลุ่ม) พฤติกรรมกลุ่ม 
ร้อยละ 1 
- ใบงานท่ี 3 (งานกลุ่ม) พฤติกรรมกลุ่ม 
ร้อยละ 1 
รวมร้อยละ 3 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 คำนวณและวิเคราะห์เกี่ยวกับ
การเจริญเติบโต สารอาหาร ปริมาณ
ยาตามแผนการรักษา ปริมาณสาร
นำ้ท่ีต้องการในแต่ละวันท่ีร่างกาย
ต้องการ และภาวะขาดน้ำ เป็นต้น 
โดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
ในการพยาบาลได้ (5.1) 
5.2 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติในการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่นในภาวะ 
ปกติ และภาวะสุขภาพเบ่ียงเบนได้
(5.4) 

 
 
- ใบงานท่ี 1 (งานกลุ่ม) นำเสนอผลงาน 
ร้อยละ 4 
- ใบงานท่ี 3 (งานกลุ่ม) นำเสนอผลงาน 
ร้อยละ 4 

{  √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

- 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(ถ้ามี) 

- 

 
 

- 

{     }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ  - 



ค. ผลการพิจารณาการอนุมัติผลสอบ   
คะแนนดิบสูงสุด (MAX) 82.20 คะแนนดิบต่ำสุด (MIN) 56.63 
คะแนนเฉล่ีย (X) 50 คะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 5.51 
 

ระดับคะแนนที่อาจารย์ผู้สอนเสนอ 
ระดับ 
คะแนน 

ระดับคะแนน 
ที่คณะกรรมการฯ แก้ไข 

มติ/ประเด็นการแก้ไข 

ช่วงคะแนน 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ  ช่วงคะแนน 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
 

80 - 100 1 1.92 A     
75 – 79.9 2 3.85 B+    ตัดตามเกณฑ์ 
70 – 74.99 11 21.15 B    คะแนนน้อยกว่า 60  
65 – 64.99 18 34.62 C+    ให้ติด I ตามมติของคณะ 
60 – 64.99 16 30.77 C    กรรมการบริหารหลักสูตร 

< 60 0  D+     

I 4 7.69 D     
   F     

รวม 52   รวม    

ง. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 หมวด 5 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน (ระบุ) ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(ระบุ) 

การส่ังงานตรงเวลา { √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 

2. ด้านความรู้ (ระบุ) การสอบย่อย 1 ครั้ง 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

{ √  }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  
(ระบุ) 

- แบบฝึกหัดท้ายบท (งานเด่ียว)  
- สมุดสรุปความรู้ในแต่ละบท (งานเด่ียว)  
- ใบงานท่ี 1 (งานกลุ่ม) รายงานโครงการ 
- ประดิษฐ์ของเล่นเด็ก   
- ใบงานท่ี 2 (งานกลุ่ม) รายงานแผนสุขศึกษา  
- ใบงานท่ี 3 (งานกลุ่ม) รายงานกรณีศึกษา  

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

4. ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (ระบุ) 

ประเมินพฤติกรรมกลุ่ม { √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 



ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน (ระบุ) ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  
การสือ่สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบุ) 

- ใบงานท่ี 1 (งานกลุ่ม) นำเสนอผลงาน 
- ใบงานท่ี 3 (งานกลุ่ม) นำเสนอผลงาน 
 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

 
6. ด้านทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ (ถ้ามี)  (ระบุ) 

- {   }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 

จ. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของคณะกรรมการทวนสอบ โดยสรุปเก่ียวกับผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น  
ปรับแบบประเมินให้ง่ายต่อการใช้งานมากกว่านี้ LO 4 ควรประเมินในรูปแบบ Google form เพื่อความลับของข้อมูล       
ฉ. ข้อเสนอแนะ/ ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยสรุปเก่ียวกับผลการพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในกลุ่มวิชา/รายวิชาดังกล่าวข้างต้น 
ไม่มี 
ขอรับรองว่าผลการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามมติคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

 
ลงชื่อ อาจารย์ณจิต วงศ์ชัย/อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์                                        

                                                                (5/สิงหาคม/2565) 
                                                                                      วันเดือนปีที่พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ประจำปีการศึกษา   2564    

หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
 

รหัสวิชา 2522101 ชื่อรายวิชา การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 
******************************************************************************************************************** 
ก. รายชื่อคณะกรรมการ  

คณะกรรมการรายวิชา คณะกรรมการทวนสอบ 

1. ผศ.ศศินาภรณ์ โลหิตไทย             ประธานกรรมการ                                 1. อ.จุรีภรณ์ เจริญพงศ์                  ประธานกรรมการ                            

2.    -                                                 กรรมการ  2.  อ.ณัฏฐา ดวงตา/อ.ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย     กรรมการ                                                

3. รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ     กรรมการและเลขานุการ                      3.  ผศ.ศศินาภรณ์ โลหิตไทย    กรรมการและเลขานุการ                                            

 
ข. ผลการพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1, 1.3 

 
ใบงานท่ี 1, 2 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ  - 

2. ด้านความรู้ 
2.3, 2.4, 2.6 

 
สอบย่อย 4 ครั้ง 
ใบงานท่ี 1 และ 2 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ  - 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1, 3.2 

 
ช้ินงานท่ี 1 และ 2 

{  √ }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ  - 



มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.3, 4.4  

 
 
ใบงานท่ี 1 และ 2 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1, 5.4 

 
 
ใบงานท่ี 1 และ 2 
 

{  √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

- 
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(ถ้ามี) 

- 

 
 

- 

{     }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

- 
 
ค. ผลการพิจารณาการอนุมัติผลสอบ   
คะแนนดิบสูงสุด (MAX) 71.05 คะแนนดิบต่ำสุด (MIN) 23.27 
คะแนนเฉล่ีย (X) 50 คะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 10 

ระดับคะแนนที่อาจารย์ผู้สอนเสนอ 
ระดับ 
คะแนน 

ระดับคะแนน 
ที่คณะกรรมการฯ แก้ไข 

มติ/ประเด็นการแก้ไข 

ช่วงคะแนน 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ  ช่วงคะแนน 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
 

80 - 100 0 0 A     
75 – 79.9 0 0 B+    ตัดตามเกณฑ์ 
70 – 74.99 3 6 B    คะแนนน้อยกว่า 60  
65 – 64.99 11 22 C+    ให้ติด I ตามมติของคณะ 
60 – 64.99 23 46 C    กรรมการบริหารหลักสูตร 

< 60 0  D+     

I 13 26 D     
   F     

รวม 52 100  รวม    

 

 



ง. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 หมวด 5 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน (ระบุ) ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (ระบุ) 

ประเมินจากช้ินงาน และการส่ังงานตรงเวลา { √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

2. ด้านความรู้ (ระบุ) การสอบย่อย 2 ครั้ง 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
ใบงานท่ี 1, 2 

{ √  }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  
(ระบุ) 

ใบงานท่ี 1 การคิดเช่ือมโยง การเขียน Mapping 
ใบงานท่ี 2 การวิเคราะห์กรณีศึกษา การเช่ือมโยง case 
และการนำเสนอกรณีศึกษา 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

4. ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (ระบุ) 

ใบงานท่ี 2 การทำงานเป็นทีม กระบวนการกลุ่ม และ
การนำเสนอกรณีศึกษา 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ระบุ) 

ใบงานท่ี 2 ในกรณีศึกษา การคำนวณอายุครรภ์ และ
การคำนวณระยะเวลาการคลอด 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

 

6. ด้านทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)   

- {   }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 

จ. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของคณะกรรมการทวนสอบ โดยสรุปเก่ียวกับผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น  
ไม่ม ี       
ฉ. ข้อเสนอแนะ/ ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยสรุปเก่ียวกับผลการพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในกลุ่มวิชา/รายวิชาดังกล่าวข้างต้น 
ไม่มี 
ขอรับรองว่าผลการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามมติคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ลงชื่อ อาจารย์จุรีภรณ์ เจริญพงศ์/อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์                                   
                                                   (5/สิงหาคม/2565)                           
                                                 วันเดือนปีทีพ่ิจารณา                        



 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ประจำปีการศึกษา   2564    

หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
รหัสวิชา 2502110 ชื่อรายวิชา การพยาบาลพื้นฐาน 2 

********************************************************************************************************************
ก. รายชื่อคณะกรรมการ  

คณะกรรมการรายวิชา คณะกรรมการทวนสอบ 

1. อ.ณจิต วงศ์ชัย                         ประธานกรรมการ                                 1. อ.ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์      ประธานกรรมการ                            

2. อ.ณัฏฐา ดวงตา                                 กรรมการ                       2.  อ.พิมพ์มาดา อัจฉริยพัฒนา                   กรรมการ                                                

3. อ.วันวิสา คำสัตย์              กรรมการและเลขานุการ                      3.  ผศ.ศศินาภรณ์ โลหิตไทย    กรรมการและเลขานุการ                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข. ผลการพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 แสดงพฤติกรรมท่ีบอกถึงความ
ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และความ
รับผิดชอบต่อตนเองในรายวิชาการ
พยาบาลพื้นฐาน (1.1) 
1.2 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วยท่ีมีปัญหา
ซับซ้อน โดยเน้นการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์และความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย(1.3) 

 
1.3.1 แบบบันทึกการเข้าห้องเรียน 
รายละเอียดประกอบด้วย การเข้าช้ันเรียน 
การเข้าช้ันเรียนตรงเวลา การแต่งการ
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การ
ลาท่ีปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ และการ
ขาดเขียนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดย
บันทึกทุกครั้งท่ีจัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี 
1.3.2 แบบบันทึกการเข้าห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีทางการพยาบาล รายละเอียด
ประกอบด้วยการเข้าห้องปฏิบัติการตรง
เวลา การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของ
ห้องปฏิบัติการพยาบาล การลาท่ีปฏิบัติ
ถูกต้องตามระเบียบ การเก็บอุปกรณ์
ภายหลังใช้งาน และการปฏิบัติตามกฎท่ี
ห้องปฏิบัติการได้กําหนดไว้ 
1.3.3 แบบประเมินใบงาน / ช้ินงาน ใน
หัวข้อการส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตาม
ขอบเขตและตรงเวลามีการอ้างอิงอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
1.3.4 แบบบันทึกพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาในการอภิปราย
สถานการณ์จําลองท่ียกตัวอย่างในช้ัน
เรียน และการแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
ถูกต้อง มีหลักฐานทางวิชาการรองรับ 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

- 

2. ด้านความรู้ 
2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์การ
ผดุงครรภ์ และกระบวนการพยาบาล 
(2.3) 
2.1.2 มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย

2.3.1 การสอบกลางภาคและสอบปลาย
ภาค 
2.3.2 การทดสอบย่อยภายหลังเรียน 
(Quiz) 
2.3.3 แบบบันทึกพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาในการอภิปราย

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

- 



มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
วิชาชีพและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องหลัก
จริยธรรมจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ และสิทธิผู้ป่วย (2.6) 

สถานการณ์จําลอง 
2.3.4 การสาธิตย้อนกลับใน
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการพยาบาล 
2.3.5 การสอบปฏิบัติการพยาบาลใน
สถานการณ์จําลอง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1.1 สามารถวิเคราะห์และ
เลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อ
พัฒนาความรู้ของตนเองในการ 
ปฏิบัติงานการพยาบาลในการดูแล
ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาซับซ้อนและการ
ดําเนินชีวิตอย่างมีศักยภาพ (3.1) 
3.1.2 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติการ 
พยาบาลพื้นฐาน ในการดูแลผู้ป่วยท่ี
มีปัญหาซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3.2) 

 
3.3.1 การสอบกลางภาคและสอบปลาย
ภาคโดยข้อสอบเน้นการวิเคราะห์
สถานการณ์ 
3.3.2 แบบบันทึกพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาในการอภิปราย
สถานการณ์จําลอง 
3.3.3 การสาธิตย้อนกลับใน
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการพยาบาล 
3.3.4 การสอบปฏิบัติการพยาบาลใน
สถานการณ์จําลอง 

{  √ }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

- 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

- 
 

 
 
 

{     }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1.1 คํานวณและวิเคราะห์ตัวเลข
เกี่ยวกับสารอาหารท่ีผู้ป่วยควรได้รับ 
คํานวณปริมาณยาคํานวณอัตราการ
ไหลของสารน้ำทางหลอดเลือดดํา
เป็นต้น โดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์
และสถิติในการพยาบาลได้ (5.1) 
5.1.2 สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในการ

5.3.1 แบบบันทึกพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาในการอภิปราย
สถานการณ์จําลอง 
5.3.2 การทดสอบย่อย (Quiz) การสอบ
กลางภาค และปลายภาค ในหัวข้อการ
บริหารยาและการให้สารน้ำทางหลอด
เลือดดํา 
5.3.3 การส่งใบประกาศนียบัตร เมื่อ
ศึกษาบทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อ
การพยาบาลพื้นฐาน | English for 
Fundamental Nursing ในระบบ Thai 

{  √ }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

- 



มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
ปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยท่ีมี
ปัญหาซับซ้อนได้ (5.2) 

MOOC เรียบร้อย 
5.3.4 การสาธิตย้อนกลับใน
ห้องปฏิบติัการทางการพยาบาล 
4.3.5 การสอบปฏิบัติการพยาบาลใน
สถานการณ์จําลอง 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(ถ้ามี) 
6.1.1 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
ในการดูแลผู้ป่วยท่ีมีปัญหาซับซ้อน
อย่างเป็นองค์รวมโดยใช้ศาสตร์และ 
ศิลป์ทางการพยาบาล ผลการวิจัย
และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมท้ังภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (6.1) 
6.1.2 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
แก่ผู้รับบริการท่ีมีปัญหาซับซ้อน 
โดยใช้กระบวนการพยาบาล และ 
ทักษะการพยาบาลตามขอบเขตของ
กฎหมายวิชาชีพ (6.2) 

6.3.1 การสอบปฏิบัติการพยาบาลใน
สถานการณ์จําลอง 
6.3.2 การสาธิตย้อนกลับใน
ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล 
 

 

{  √ }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
1. การสาธิต 
2. การสาธิตย้อนกลับ 
3. การสอบปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค. ผลการพิจารณาการอนุมัติผลสอบ   
คะแนนดิบสูงสุด (MAX) 73.85 คะแนนดิบต่ำสุด (MIN) 41.31 
คะแนนเฉล่ีย (X) 58.38 คะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 5.89 

ระดับคะแนนที่อาจารย์ผู้สอนเสนอ 
ระดับ 
คะแนน 

ระดับคะแนน 
ที่คณะกรรมการฯ แก้ไข 

มติ/ประเด็นการแก้ไข 

ช่วงคะแนน 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ  ช่วงคะแนน 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
 

70.00-76.28 3 6 A  0 0 เน่ืองจากนักศึกษาได้คะแนน 
ดิบไม่ถึงร้อยละ 80 กรรมการ
จึงพิจารณาไม่ให้ เกรด A และ
ในส่วนนักศึกษาท่ีติด I
เน่ืองจากมีคะแนนดิบ 
ไม่ถึงร้อยละ 60 แต่ส่งชิ้นงาน 
และร่วมกิจกรรมการเรียนการ 
สอนครบ สำหรบันักศึกษาท่ี
ติด F เน่ืองจากมีคะแนนดิบ 
ไม่ถึงร้อยละ 60ส่งชิ้นงาน 
และร่วมกิจกรรมการเรียนการ 
สอนไมค่รบ 

54.15-63.99 11 22 B+ 70.00-76.28 3 6 
42.91-54.14 25 50 B 57.33-63.99 8 16 
30.62-42.90 9 18 C+ 47.43-57.32 17 34 
21.00-30.61 2 4 C 38.78-47.42 19 38 
   D+ - 0 0 
   D - 0 0 
   F ≤38.77 2 4 
   I  1 2 

รวม 50 100  รวม 50 100  

ง. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 หมวด 5 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน (ระบุ) ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (ระบุ) 

1. การบันทึกการเข้าห้องเรียนภาคทฤษฎีของนักศึกษา 
2. การบันทึกการเข้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการ
พยาบาล  
3. การประเมินใบงาน / ช้ินงาน ในหัวข้อการส่งงานท่ี
ได้รับมอบหมายตามขอบเขต 
4. การบันทึกพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาใน
การอภิปรายสถานการณ์จําลอง 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

2. ด้านความรู้ (ระบุ) 1. การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
2. การทดสอบย่อยภายหลังเรียน (Quiz) 
3. การบันทึกพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาใน
การอภิปรายสถานการณ์จําลอง 
4. การประเมินการสาธิตย้อนกลับในห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีทางการพยาบาล 

{ √  }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 



ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน (ระบุ) ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

5. การประเมินการสอบปฏิบัติการพยาบาลใน
สถานการณ์จําลอง 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา  (ระบุ) 

1. การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
2. การทดสอบย่อยภายหลังเรียน (Quiz) 
3. การประเมินการสาธิตย้อนกลับในห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีทางการพยาบาล 
4. การประเมินการสอบปฏิบัติการพยาบาลใน
สถานการณ์จําลอง 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

4. ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (ระบุ) 

- 

 
{   }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ระบุ) 

1. การบันทึกพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาใน
การอภิปรายสถานการณ์จําลอง 
2. การทดสอบย่อยหลังเรียน (Quiz)  
3. การตรวจสอบการส่งใบประกาศนียบัตร เมื่อศึกษา
บทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน 
| English for Fundamental Nursing ในระบบ Thai 
MOOC ใน Google classroom ของรายวิชา 
4. การประเมินการสาธิตย้อนกลับในห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีทางการพยาบาล 
5. การประเมินการสอบปฏิบัติการพยาบาลใน
สถานการณ์จําลอง 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

 

6. ด้านทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(ถ้ามี)  (ระบุ) 

1. การประเมินการสาธิตย้อนกลับในห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีทางการพยาบาล 
2. การประเมินการสอบปฏิบัติการพยาบาลใน
สถานการณ์จําลอง 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

จ. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของคณะกรรมการทวนสอบ โดยสรุปเก่ียวกับผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น  
1. วิชานี้ การพยาบาลพื้นฐาน 2 คะแนนส่วนร่วม 8 คะแนน นักศึกษาไม่มีส่วนร่วมทำให้คะแนนได้ 1 – 3.91 (ต้อง
กระตุ้นให้ตอบคำถาม) 
2. เกรดควรมี A 60:40 สูงสุด 73.85 ต่ำสุด 41.3 
ภาพรวมในวิชานี้ดีมาก     



ฉ. ข้อเสนอแนะ/ ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยสรุปเก่ียวกับผลการพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในกลุ่มวิชา/รายวิชาดังกล่าวข้างต้น 
1. คะแนนเก็บ กระตุ้นให้มีส่วนร่วม ให้มีความรับผิดชอบ ส่งงานให้ครบ เพื่อจะได้ไม่ติด F และ I 
2. แบบประเมินดีมาก 
ขอรับรองว่าผลการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามมติคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

                  ลงชื่อ อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์/อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 
         (5/สิงหาคม/2565) 
      วันเดือนปีที่พิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ประจำปีการศึกษา   2564    

หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
 

รหัสวิชา 2553101 ชื่อรายวิชา การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
******************************************************************************************************************** 
ก. รายชื่อคณะกรรมการ  

คณะกรรมการรายวิชา คณะกรรมการทวนสอบ 

1. อ.ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์      ประธานกรรมการ                                 1. อ.ดร.ปาหนัน กนกวงศ์นุวฒัน์        ประธานกรรมการ                                                

2. อ.นงลักษณ์ วิชัยรัมย์                          กรรมการ                     2. อ.ดร.ประภาศรี วงศ์แสงน้อย                      กรรมการ                                                           

3. อ.บรรจง เจนจัดการ         กรรมการและเลขานุการ                      3.  อ.ดร.ฐิตวันต์ หงษก์ิตติยานนท์    กรรมการและเลขานุการ                                            

 
ข. ผลการพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำ 
เสมอ (1.1) 
1.2 มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่ิงแวดล้อม (1.3) 

 
- สังเกตการเข้าเรียนของนักศึกษา 
- การตรงต่อเวลา รับผิดชอบงาน 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
ปรับวิธีการประเมินผลให้
สอดคล้องกัน 

2. ด้านความรู้ 
2.1 สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการ
ต่าง เข้าใจสาระสำคัญของ
กระบวนการพยาบาลและการ
นำไปใช้ (2.3) 
2.2 มีการสามารถแสวงหาความรู้
จากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง การ
บริหารและการจัดการทาง การ

 
- สอบกลางภาค ร้อยละ 30 
- สอบปลายภาค ร้อยละ 30 
รวมร้อยละ 60 
 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

- 



มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
พยาบาลจิตเวช ( 2.4)   

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจ
ในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
กระบวนการต่าง ๆในการแกไ้ข
ปัญหาและในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน (3.1) 
3.2 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
ต่าง ๆ โดยใช้แนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ตาม
สาระวิชา ( 3.2 ) 

 
- มอบหมายงานวิเคราะห์สถานการณ์ 
เช่ือมโยงกับทฤษฎีร้อยละ 10 
 

{  √ }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
เพิ่มเรื่องการสอบเพื่อประเมิน
ทักษะทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศใน
การส่ือสารได้ (4.3) 
4.2 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นและ
ติดต่อส่ือสารได้(4.4) 

 
 
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 คำนวณและวิเคราะห์ตัวเลข
โดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการพยาบาลได้ (5.1) 
5.2 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติ ในงาน
วิชาชีพได้ (5.4) 

 
 
ประเมินจากรูปเล่มรายงานและการ
นำเสนอ ร้อยละ 20 

{  √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

- 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(ถ้ามี) 

- 

 
 

- 

{     }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

- 
 



ค. ผลการพิจารณาการอนุมัติผลสอบ   
คะแนนดิบสูงสุด (MAX) 77.68 คะแนนดิบต่ำสุด (MIN) 40.65 
คะแนนเฉล่ีย (X) 66.24 คะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 5.31 
 

ระดับคะแนนที่อาจารย์ผู้สอนเสนอ 
ระดับ 
คะแนน 

ระดับคะแนน 
ที่คณะกรรมการฯ แก้ไข 

มติ/ประเด็นการแก้ไข 

ช่วงคะแนน 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ  ช่วงคะแนน 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
 

   A 80 - 100 0 0  
   B+ 75 – 79.9 6 12  
   B 70 – 74.99 9 17  
   C+ 65 – 64.99 9 17  
   C 60 – 64.99 14 46  
   D+ < 60 4 8  

   D     
   F     

รวม    รวม 52 100  

 

ง. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 หมวด 5 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน (ระบุ) ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (ระบุ) 

ใบประเมินสอดคล้องกับมคอ.3 { √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

2. ด้านความรู้ (ระบุ) ใบงานวิเคราะห์มีสอดคล้องกับมคอ.3 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

{ √  }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา  (ระบุ) 

ใบงานสอดคล้องกับมคอ.3 
Concept mapping 
 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

4. ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (ระบุ) 
 

ใบงานสอดคล้องกับมคอ.3 
รายงานกลุ่ม 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 



ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน (ระบุ) ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ระบุ) 

ใบงานสอดคล้องกับมคอ.3 
รายงานกลุ่ม 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

 

6. ด้านทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(ถ้ามี)  (ระบุ) 

- {   }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

จ. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของคณะกรรมการทวนสอบ โดยสรุปเก่ียวกับผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น  
ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด 19 ท่ีนักศึกษาต้องเรียน
ออนไลน์ตลอดรายวิชา เช่น มีส่ือการสอนใน Google classroom จำนวนมากแต่นักศึกษาไม่ได้เข้าไปศึกษาจึงทำให้
การเรียนรู้ต่ำ เกรดท่ีออกจึงเป็น D+, C, C+, B, B+ และ C มี 46% 
ฉ. ข้อเสนอแนะ/ ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยสรุปเก่ียวกับผลการพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในกลุ่มวิชา/รายวิชาดังกล่าวข้างต้น 
ไม่มี 
ขอรับรองว่าผลการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามมติคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

        ลงชื่อ อาจารย์ดร.ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน/์อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 
                                                        (5/สิงหาคม/2565) 
                                                      วันเดือนปีที่พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ประจำปีการศึกษา   2564    

หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
 

รหัสวิชา 2543103 ชื่อรายวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต 
******************************************************************************************************************** 
ก. รายชื่อคณะกรรมการ  

คณะกรรมการรายวิชา คณะกรรมการทวนสอบ 

1. อ.ณัฏฐา ดวงตา                        ประธานกรรมการ                                 1. อ.กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์                   ประธานกรรมการ                                                

2. อ.วันวิสา คำสัตย์                                กรรมการ                     2. อ.นงลักษณ์ วิชัยรัมย์                             กรรมการ                                                           

3. อ.จุรีภรณ์ เจริญพงศ์          กรรมการและเลขานุการ                      3.  อ.ณัฏฐา ดวงตา                 กรรมการและเลขานุการ                                            

 
ข. ผลการพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 แสดงพฤติกรรมท่ีบอกถึงมี
ความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง (1.1) 
1.2 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์(1.3) 

 
- สังเกตการเข้าเรียนของนักศึกษา 
(รายช่ือเข้าเรียน) ร้อยละ 3 
- การตรงต่อเวลา รับผิดชอบงาน 
 ร้อยละ 2 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
พิจารณาลดสัดส่วนคะแนนการ
เข้าเรียนเป็นร้อยละ 1 - 2 
และเพิ่มในส่วนคะแนนการส่ง
งานเป็นร้อยละ 3 - 4 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
การพยาบาลและศาสตร์การผดุง
ครรภ์ และกระบวนการพยาบาล 
(2.3) 
2.2 มีความรู้ความเข้าใจในระบบ

 
- สอบย่อย ร้อยละ 15 
- สอบกลางภาค ร้อยละ 25 
- สอบปลายภาค ร้อยละ 20 
รวมร้อยละ 60 
 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
ต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับเนื้อหาของ
วิชา ให้เรียงลำดับความยากง่าย 



มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
บริการสุขภาพ การบริหารและการ
จัดการทางการพยาบาล และ 
การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
(2.4) 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้
ข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อพัฒนา
ความรู้ของตนเองในการ 
ปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตอย่าง
มีศักยภาพ (3.1) 
3.2 สามารถคิดอย่างเป็นระบบคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาการปฏิบัติวิชาชีพ 
ได้อย่างสร้างสรรค์ (3.2) 

 
- แบบฝึกหัดรายบท ร้อยละ 10 
- ประเมินรายงานกรณีศึกษา ร้อยละ 10 

{  √ }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
- ต้ังข้อสังเกต ผลคะแนน
แบบฝึกหัดบทท่ี 3 แยกความ
แตกต่างของนักศึกษาไม่ได้ 
- พิจารณาปรับสัดส่วนงาน
กรณีศึกษาให้มากกว่าการ
นำเสนอ เพราะต้องใช้
กระบวนการคิดมากกว่า 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับ
คนอื่น เคารพในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม (4.3) 
4.2 แสดงออกถึงมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี การพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 
และสังคม (4.4) 

 
 
ประเมินกระบวนการกลุ่มร้อยละ 2 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 คำนวณและวิเคราะห์ตัวเลข
โดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการพยาบาลได้ (5.1) 
5.2 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติในงาน
วิชาชีพได้ (5.4) 
 

 
 
ประเมินการนำเสนอกรณีศึกษา 
ร้อยละ 10 

{  √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

- 



มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(ถ้ามี) 

- 

 
 

- 

{     }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

- 
 
ค. ผลการพิจารณาการอนุมัติผลสอบ   
คะแนนดิบสูงสุด (MAX) 77.68 คะแนนดิบต่ำสุด (MIN) 40.65 
คะแนนเฉล่ีย (X) 66.31 คะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 5.31 
 

ระดับคะแนนที่อาจารย์ผู้สอนเสนอ 
ระดับ 
คะแนน 

ระดับคะแนน 
ที่คณะกรรมการฯ แก้ไข 

มติ/ประเด็นการแก้ไข 

ช่วงคะแนน 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ  ช่วงคะแนน 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
 

   A 80 - 100 0 0 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรให้ข้อเสนอแนะ
ในการตัดเกรดโดยใช้ตาม
เกณฑ์แบบ 4 เกรด B+, 
B, C+ และ C 

   B+ 75 – 79.9 1 1.92 
   B 70 – 74.99 12 23.08 
   C+ 65 – 64.99 18 34.62 
   C 60 – 64.99 21 40.38 
   D+    
   D    
   F    

รวม    รวม 52 100  

 

ง. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 หมวด 5 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน (ระบุ) ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (ระบุ) 

- การประเมินการเข้าเรียนของนักศึกษา  
- การประเมินการส่งงานตรงต่อเวลา รับผิดชอบงาน 
  

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

2. ด้านความรู้ (ระบุ) - การสอบย่อย  
- การสอบกลางภาค  
- การสอบปลายภาค  
 

{ √  }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 



ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน (ระบุ) ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา  (ระบุ) 

- ประเมินแบบฝึกหัดรายบท  
- ประเมินรายงานกรณีศึกษา  

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

4. ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (ระบุ) 
 

ประเมินกระบวนการกลุ่ม 
{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ระบุ) 

ประเมินการนำเสนอกรณีศึกษา 
{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

 

6. ด้านทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(ถ้ามี)  (ระบุ) 

- {   }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

จ. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของคณะกรรมการทวนสอบ โดยสรุปเก่ียวกับผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น  
ไม่มี 
ฉ. ข้อเสนอแนะ/ ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยสรุปเก่ียวกับผลการพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในกลุ่มวิชา/รายวิชาดังกล่าวข้างต้น 
ไม่มี 
ขอรับรองว่าผลการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามมติคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ลงชื่อ อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 
                                                   (5/สิงหาคม/2565) 
                                                  วันเดือนปีที่พิจารณา 
 
 
 
 
 
 



 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ประจำปีการศึกษา   2564    

หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
 

รหัสวิชา 2514102 ชื่อรายวิชา การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นและการพยาบาลสาธารณภัย 
******************************************************************************************************************** 
ก. รายชื่อคณะกรรมการ  

คณะกรรมการรายวิชา คณะกรรมการทวนสอบ 

1. อ.ดร.ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย            ประธานกรรมการ                                 1. อ.รัชต์วรรณ ตู้แก้ว                      ประธานกรรมการ                                                

2. อ.ดร.ประภาศรี วงศ์แสงน้อย                กรรมการ                               2. อ.ณัฏฐา ดวงตา                                    กรรมการ                                                           

3. อ.ณัฐรดา แฮคำ             กรรมการและเลขานุการ                      3.  อ.ดร.ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย     กรรมการและเลขานุการ                                            

 
ข. ผลการพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีการแสดงพฤติกรรมท่ีบอกถึง
ความซื่อสัตย์มีระเบียบวินัย และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองในรายวิชา
การพยาบาลพยาบาลชุมชน (1.1) 
1.2 มีการแสดงเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของ
บุคคล ครอบครัวและชุมชน (1.3) 

 
สอดแทรกในทุกๆแบบประเมิน ร้อยละ 5 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
ปรับวิธีการประเมินผลให้
สอดคล้องกัน 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
การพยาบาลท่ีเกี่ยวข้องกับการ
รักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น การ 
ประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัย 
การรักษาโรคเบ้ืองต้น ด้าน 

 
- สอบย่อย ร้อยละ 15 
- สอบกลางภาค ร้อยละ 15 
- สอบปลายภาค ร้อยละ 30 
รวมร้อยละ 60 
 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

- 



มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
อายุรกรรม ศัลยกรรม ปัจจุบัน 
พยาบาลและภาวะฉุกเฉิน การให้
คำแนะนำตามปัญหาสุขภาพ การส่ง
ต่อ การพยาบาลสาธารณภัย 
บทบาทและขอบเขตของพยาบาล
เกี่ยวกับการรักษาโรคเบ้ืองต้นและ
การพยาบาลสาธารณภัยประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย การใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผล กฎหมาย และ
จริยธรรมในการให้การ
รักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นและการ
พยาบาลสาธารณภัย (2.3) 
2.2 มีความรู้ความเข้าใจในท่ี
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโรค
เบ้ืองต้น การประเมินภาวะสุขภาพ 
การวินิจฉัย การรักษาโรคเบ้ืองต้น 
ด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม ปัจจุบัน
พยาบาลและภาวะฉุกเฉิน การให้
คำแนะนำตามปัญหาสุขภาพ การส่ง
ต่อ การพยาบาลสาธารณภัย 
บทบาทและขอบเขตของพยาบาล
เกี่ยวกับการรักษาโรคเบ้ืองต้นและ 
การพยาบาลสาธารณภัย ประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย การใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผลกฎหมาย และ
จริยธรรมในการให้การ
รักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นและการ
พยาบาลสาธารณภัย (2.4) 
2.1.3 มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
วิชาชีพและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องหลัก
จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
สิทธิผู้ป่วย กฎหมาย และจริยธรรม
ในการให้การรักษาพยาบาลโรค



มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
เบ้ืองต้นและการพยาบาลสาธารณ
ภัย (2.6) 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1  สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้
ข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อพัฒนา
ความรู้ของตนเองในการ
รักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น การ
ประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัย 
การรักษาโรคเบ้ืองต้น ด้าน 
อายุรกรรม ศัลยกรรม ปัจจุบัน
พยาบาลและภาวะฉุกเฉิน การให้
คำแนะนำตามปัญหาสุขภาพ การส่ง 
ต่อ การพยาบาลสาธารณภัยบทบาท
และขอบเขตของพยาบาลเกี่ยวกับ
การรักษาโรคเบ้ืองต้นและการ
พยาบาลสาธารณภัย ประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย การใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผลกฎหมาย และ 
จริยธรรมในการให้การ
รักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นและการ
พยาบาลสาธารณภัย (3.1) 
3.2 สามารถสร้างความคิดอย่างเป็น
ระบบ และมีวิจารณญาณ เพื่อ
แก้ปัญหาและวางแผนการ
รักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น การ
ประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัย 
การรักษาโรคเบ้ืองต้น ด้าน 
อายุรกรรม ศัลยกรรม ปัจจุบัน
พยาบาลและภาวะฉุกเฉิน การให้
คำแนะนำตามปัญหาสุขภาพ การส่ง 
ต่อ การพยาบาลสาธารณภัย 
บทบาทและขอบเขตของพยาบาล

- แบบฝึกหัดท้ายบท (งานเด่ียว)  
ร้อยละ 5 
- สรุปความรู้mind mapping 
กรณีศึกษา (งานกลุ่ม) ร้อยละ 5 
- ใบงานท่ี 1 (งานกลุ่ม) รายงานการ 
ตรวจวินิจฉัยแยกโรคและการวาง 
แผนการรักษาโรคเบ้ืองต้นกรณีศึกษา 
ร้อยละ 7 
- ใบงานท่ี 2 (งานกลุ่ม) ใบงานmind 
Mapping ร้อยละ 7 
(สาธิตการเย็บแผลมีการสาธิตย้อนกลับ 
ถ่ายวีดีโอส่งทาง Google classroom 
โดยใช้วัสดุเสมือนจริง) 

{  √ }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
- ใช้วัสดุเสมือนจริงลดต้นทุน
ได้มาก 
- เรียนรู้ทักษะการเย็บแผลได้ 
 



มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
เกี่ยวกับการรักษาโรคเบ้ืองต้นและ
การพยาบาลสาธารณภัย ประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย การใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผล กฎหมาย และ 
จริยธรรมในการให้การรักษา 
พยาบาลรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น
และการพยาบาลสาธารณภัย และ
พัฒนาการปฏิบัติวิชาชีพได้อย่าง
สร้างสรรค์ (3.2) 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถทำงานเป็นที ม ร่วมกับ
คนอื่นเคารพในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ในรายวิชาการรักษา
โรคเบ้ืองต้นและการพยาบาลสา
ธารณภัยได้ (4.3) 
4.2 แสดงออกถึงมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 
และสังคมในรายวิชารักษาโรค
เบ้ืองต้นและการพยาบาลสาธารณ
ภัยได้ (4.4) 

 
 
มีการทำงานกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา 
เพื่อนประเมินเพื่อน ร้อยละ 2 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  คำนวณและวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ยาท่ีใช้ในการรักษาโรคเบ้ืองต้นและ
การพยาบาลสาธารณภัยได้ (5.1) 
5.2 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานท่ีจำเป็นในการรักษาโรค
เบ้ืองต้นและการพยาบาลสาธารณ
ภัยได้ (5.4) 

- ใบงานท่ี 1 (งานกลุ่ม) ตรวจวินิจฉัย 
แยกโรคกรณีศึกษาและนำเสนอการ 
ตรวจวินิจฉัยแยกโรคและการวาง 
แผนการรักษาโรคเบ้ืองต้นกรณีศึกษา 
ร้อยละ 5 
- ใบงานท่ี 2 (งานกลุ่ม) สรุปสาระ 
ความรู้การตรวจวินิจฉัยแยกโรคและ 
การวางแผนการรักษาโรคเบ้ืองต้น 
กรณีศึกษา Mind mapping (สลับ 
กลุ่มเพื่อนหลังนำเสนอ) ร้อยละ 5 
 

{  √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

- 



มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(ถ้ามี) 

- 

 
 

- 

{     }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

- 
 
ค. ผลการพิจารณาการอนุมัติผลสอบ   
คะแนนดิบสูงสุด (MAX) 86.74 คะแนนดิบต่ำสุด (MIN) 61.22 
คะแนนเฉล่ีย (X) 65.86 คะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 3.86 
 

ระดับคะแนนที่อาจารย์ผู้สอนเสนอ 
ระดับ 
คะแนน 

ระดับคะแนน 
ที่คณะกรรมการฯ แก้ไข 

มติ/ประเด็นการแก้ไข 

ช่วงคะแนน 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ  ช่วงคะแนน 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
 

   A 80 - 100 1 1.92  
   B+ 75 – 79.9 1 1.92  
   B 70 – 74.99 6 11.54  
   C+ 65 – 64.99 23 44.23  
   C 60 – 64.99 21 40.38  
   D+     
   D     
   F     

รวม    รวม 52 100  

 

ง. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 หมวด 5 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน (ระบุ) ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (ระบุ) 

แบบประเมินท่ีสอดแทรกในทุกการประเมิน { √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

2. ด้านความรู้ (ระบุ) การสอบย่อย 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

{ √  }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 



ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน (ระบุ) ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา  (ระบุ) 

แบบประเมินการเย็บแผล สาธิตย้อนกลับ { √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

4. ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (ระบุ) 
 

แบบประเมินเพื่อนประเมินเพื่อน 
{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ระบุ) 

แบบประเมินการนำเสนอกรณีศึกษา 
 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

 

6. ด้านทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(ถ้ามี)  (ระบุ) 

- {   }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

จ. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของคณะกรรมการทวนสอบ โดยสรุปเก่ียวกับผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น  
- อยากให้มีทีมอาจารย์ผู้สอนหลายคน 
- เห็นควรให้มีการสอนในภาคทดลองใน Lab ให้มากขึ้นสาธิต สาธิตย้อนกลับในทักษะท่ีจำเป็นในรายวิชา 
ฉ. ข้อเสนอแนะ/ ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยสรุปเก่ียวกับผลการพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในกลุ่มวิชา/รายวิชาดังกล่าวข้างต้น 
ไม่มี 
ขอรับรองว่าผลการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามมติคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ลงชื่อ อาจารย์รัชต์วรรณ ตู้แก้ว/อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 
                                                 (5/สิงหาคม/2565) 
                                                วันเดือนปีที่พิจารณา 
 
 
 
 
 



 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ประจำปีการศึกษา   2564    

หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
 

รหัสวิชา 2512901 ชื่อรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 
******************************************************************************************************************** 
ก. รายชื่อคณะกรรมการ  

คณะกรรมการรายวิชา คณะกรรมการทวนสอบ 

1. อ.ณัฐรดา แฮคำ                       ประธานกรรมการ                                 1. ผศ.ศศินาภรณ์ โลหิตไทย              ประธานกรรมการ                            

2. อ.ดร.ปาหนัน กนกวงศ์นุวฒัน์                 กรรมการ                                      2. อ.วันวิสา คำสัตย์                                     กรรมการ                                                             

3. อ.จารุณี ขาวแจ้ง              กรรมการและเลขานุการ                      3.  อ.ณัฐรดา แฮคำ                กรรมการและเลขานุการ                                            

 
ข. ผลการพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 แสดงพฤติกรรมท่ีบอกถึงมี
ความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง (1.1) 
1.2 มีจิตสาธารณะและร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม (1.2) 
1.3 เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ (1.3) 
1.4 มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ดำเนินชีวิต (1.4) 
1.5 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
และสามารถจัดการแก้ไขปัญหา
จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
ได้อย่างเหมาะสม (1.6) 

 
ประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรม 
การประเมินผลจากอาจารย์ 
การสะท้อนคิด 
แบบลงเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
 



มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
2. ด้านความรู้ 

- 
 {     }  เหมาะสม 

{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1.1 สามารถวิเคราะห์ และ
เลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อ
พัฒนาความรู้ของตนเองในการ 
ปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตอย่าง
มีศักยภาพ (3.1) 

- รายงานการศึกษาชุมชน 
- การวิเคราะห์ชุมชน 
- การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 
- การวางแผนแก้ไขปัญหา สังเกตจากการ 
conference กับชุมชน 
- รายงานการเยี่ยมบ้าน 
 
 
 
 

{  √ }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1.1 แสดงออกถึงการมีภาวะผู้นำ 
สามารถแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อ
ผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
สร้างสรรค์ และเคารพในความ
คิดเห็นของผู้อื่น (4.2) 

 
 
- การสังเกตพฤติกรรม 
- ใบประเมินรายงาน และการนำเสนอ 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
สร้างและออกแบบ แบบประเมิน
ให้สอดคล้องกับ CLO ของ
รายวิชา 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1.1 คำนวณและวิเคราะห์ตัวเลข
โดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
ในการพยาบาลได้ (5.1) 
5.1.2 สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้ (5.2) 
 
 

ประเมินจากการทำรายงาน นำเสนอ 
 
 

{  √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
 



มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  
 
 

 
- การปฏิบัติการพยาบาลชุมชน และการ
พยาบาลครอบครัว 
- การ Conference 
- Case study 
- Health teaching 
- การเยี่ยมบ้าน 

{  √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
สร้างและออกแบบ แบบประเมิน
ให้สอดคล้องกับ CLO ของ
รายวิชา 

 
ค. ผลการพิจารณาการอนุมัติผลสอบ   
คะแนนดิบสูงสุด (MAX) 86.75 คะแนนดิบต่ำสุด (MIN) 79 
คะแนนเฉล่ีย (X)  80.89 คะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 2.08 
 

ระดับคะแนนที่อาจารย์ผู้สอนเสนอ 
ระดับ 
คะแนน 

ระดับคะแนน 
ที่คณะกรรมการฯ แก้ไข 

มติ/ประเด็นการแก้ไข 

ช่วงคะแนน 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ  ช่วงคะแนน 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
 

85 - 100 15 28.84 A 85 - 100 20 38.46  
80 – 84.99 27 51.93 B+ 80 – 84.99 27 51.92 
75 – 79.99 10 19.23 B 75 – 79.99 5 9.62 
   C+    
   C    
   D+    
   D    
   F    

รวม 52 100  รวม 52 100  

ง. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 หมวด 5 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน (ระบุ) ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (ระบุ) 

การฝึกปฏิบัติงาน การตรงต่อเวลา { √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 

2. ด้านความรู้ (ระบุ) - {   }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 

3. ด้านทักษะทาง - การเขียนรายงานการศึกษาชุมชน { √ }  ดำเนินการ 



ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน (ระบุ) ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

ปัญญา  (ระบุ) - การวิเคราะห์ชุมชน 
- การ Conference 
- การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 

{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

4. ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (ระบุ) 

- การ Conference 
- การประเมินพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติงานฯ 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ระบุ) 

- การวิเคราะห์สถานการณ์จริง 
{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

 

6. ด้านทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(ถ้ามี)  (ระบุ) 

- การปฏิบัติการพยาบาลชุมชน และการพยาบาล
ครอบครัว 
- การ Conference 
- การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
- Health teaching 
- การเยี่ยมบ้าน 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

จ. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของคณะกรรมการทวนสอบ โดยสรุปเก่ียวกับผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น  
เสนอแนะให้สร้างและออกแบบแบบประเมินให้สอดคล้องกับ CLO รายวิชา โดยแบ่งเป็นด้านๆซึ่งงา่ยแก่การ
ประเมิน 
 
ฉ. ข้อเสนอแนะ/ ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยสรุปเก่ียวกับผลการพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในกลุ่มวิชา/รายวิชาดังกล่าวข้างต้น 
ไม่มี 
ขอรับรองว่าผลการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามมติคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

            ลงชื่อ ผศ.ศศินาภรณ์ โลหิตไทย/อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 
                                                            (5/สิงหาคม/2565) 
                                                           วันเดือนปีทีพ่ิจารณา 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ประจำปีการศึกษา   2564    

หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
 

รหัสวิชา 2542101  ชื่อรายวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะสุขภาพปกติ 
******************************************************************************************************************** 
ก. รายชื่อคณะกรรมการ  

คณะกรรมการรายวิชา คณะกรรมการทวนสอบ 

1. อ.จุรีภรณ์ เจริญพงศ์                  ประธานกรรมการ                                 1. อ.ดร.ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย              ประธานกรรมการ                            

2. อ.รัชต์วรรณ ตู้แกว้                              กรรมการ                                      2. อ.บรรจง  เจนจัดการ                             กรรมการ                                                             

3. อ.จารุณี ขาวแจ้ง               กรรมการและเลขานุการ                      3. อ.จุรีภรณ์ เจริญพงศ์             กรรมการและเลขานุการ                                            

 
ข. ผลการพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
   



มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
   

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1.1 แสดงพฤติกรรมท่ีบอกถึง 
ความซื่อสัตย์ มีระเบียบวนิัย และ 
ความรับผิดชอบต่อตนเองในรายวิชา 
การพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะ
สุขภาพปกติ (1.1) 
1.1.2 เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรี 
ของความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุ 
(1.3) 

 
1.3.1 การประเมินระหว่างเรียนด้วยการ
สังเกตพฤติกรรมการเข้าห้องเรียนของ
นักศึกษา 
1.3.2 การเข้าช้ันเรียนตรงเวลา 
1.3.3 การส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตาม
ขอบเขตและตรงเวลามีการอ้างอิงอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
1.3.4 สังเกตพฤติกรรมและประเมินผล
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการ
อภิปรายในสถานการณ์จำลองท่ี
ยกตัวอย่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
ถูกต้อง 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
 

2. ด้านความรู้ 
2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์การพยาบาลผู้สูงอายุเกี่ยวกับ
แนวคิดและทฤษฎีการสูงอายุ การ 
เปล่ียนแปลงตามวัย ปัญหาและ
ความต้องการดูแลของผู้สูงอายุและ
กระบวนการพยาบาลในการให้การ 
พยาบาลแก่ผู้สูงอายุ การจัดการ
บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
การเจ็บป่วย พฤฒพลัง และคุณภาพ 
ชีวิตของผู้สูงอายุท้ังในครอบครัว 
ชุมชน และสถานดูแล (2.3) 
2.1.2 มีความรู้ความเข้าใจในระบบ
บริการสุขภาพ การบริหารและการ
จัดการทางการพยาบาลผู้สูงอายุและ 
การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
(2.4) 
 
 

สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
2.3.2 การมีส่วนร่วมและคุณภาพในการ
อภิปราย 
๒.๓.๓ ผ่านการอบรมและได้ใบรับรอง/
ประกาศนียบัตรจาก course online ใน 
platform Thai MOOC 

{  √ }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   



มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
   

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1.1 สามารถวิเคราะห์และ
เลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อ
พัฒนาความรู้ของตนเองในการ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพยาบาล
ผู้สูงอายุในภาวะสุขภาพปกติและ 
การดำเนินชีวิตอย่างมีศักยภาพ 
(3.1) 
3.1.2 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อแก้ปัญหา
และวางแผนการพยาบาลผู้สูงอายุใน
ภาวะสุขภาพปกติและพัฒนาการ
ปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3.2) 

3.3.1 สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
3.3.2 การมีส่วนร่วมและคุณภาพในการ
อภิปราย 
3.3.3 ประเมินรายงานการวิเคราะห์
สาเหตุของการเกิดปัญหาท่ีพบบ่อยของ
ผู้สูงอายุในระบบต่าง ๆ 
 
 
 

{  √ }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
ควรนำผลการวิเคราะห์ข้อสอบมา
ใช้ในการออกข้อสอบในปี
การศึกษาต่อไป เพื่อให้ได้ข้อสอบ
ท่ีมีคุณภาพ 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1.1 สามารถทำงานเป็นทีม
ร่วมกับคนอื่น เคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมใน
รายวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุใน
ภาวะสุขภาพปกติได้ (4.3) 
4.1.2 แสดงออกถึงมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีการพัฒนา
ตนเอง วิชาชีพและสังคมในรายวิชา
การพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะ
สุขภาพปกติได้ (4.4) 

4.3.1 ประเมินกระบวนการกลุ่ม 
4.3.2 การส่งงานครบถ้วนภายในเวลาท่ี
กำหนด 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1.1 คำนวณและวิเคราะห์ตัวเลข 
เกี่ยวกับการประเมินภาวะ

5.3.1 การมีส่วนร่วมและคุณภาพในการ
อภิปราย 
5.3.2 สมัครเรียนและผ่านการอบรมได้
ใบรับรอง/ประกาศนียบัตรจาก course 
online ใน platform Thai MOOC ได้ 

{  √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
ช่ืนชมรายวิชาท่ีใช้ Platform 
Thai MOOC มาใช้ในการเรียน
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โภชนาการ การคำนวณอัตราการ
เต้นของหัวใจสูงสูดในการออกกำลัง
กาย เป็นต้น โดยใช้หลักทาง
คณิตศาสตร์และสถิติในการพยาบาล
ได้ (5.1) 
5.1.2 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติการ
พยาบาลผู้สูงอายุในภาวะสุขภาพ
ปกติได้ (5.4) 

5.3.3 สามารถเลือกใช้รูปแบบการ
นำเสนอการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิด
ปัญหาท่ีพบบ่อยของผู้สูงอายุในระบบ 
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

การสอน 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  
- 

 

 
- 

 
 

{  √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

- 
ค. ผลการพิจารณาการอนุมัติผลสอบ   
คะแนนดิบสูงสุด (MAX) 74.03 คะแนนดิบต่ำสุด (MIN) 46.69 
คะแนนเฉล่ีย (X)  63.34          คะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 5.09 
 

ระดับคะแนนที่อาจารย์ผู้สอนเสนอ 
ระดับ 
คะแนน 

ระดับคะแนน 
ที่คณะกรรมการฯ แก้ไข 

มติ/ประเด็นการแก้ไข 

ช่วงคะแนน 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ  ช่วงคะแนน 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
 

≥80 0 0 A ≥80 0 0 ใหผู้้ท่ีมีระดับคะแนนต่ำ 
กว่าร้อยละ 60 ใหไ้ด้ 
ระดับคะแนน I และให ้
ติดต่อพัฒนาความรู้ 
ภายใน 1 ภาคการศึกษา 
และผู้ท่ีส่งงานไม่ครบให้
ส่งงานจนครบก่อนจึงจะ
มีสิทธิสอบพัฒนาความรู้ 

75.00 - 79.99 0 0 B+ 75.00 - 79.99 0 0 
70.00 - 74.99 4 8 B 70.00 - 74.99 7 14 
65.00 - 69.99 13 26 C+ 65.00 - 69.99 11 22 
60.00 - 64.99 21 42 C 60.00 - 64.99 23 46 
55.00 - 59.99 11 22 D+ 55.00 - 59.99 0 0 
50.00 - 54.99 0 0 D 50.00 - 54.99 0 0 

0 - 49.00 1 2 F 0 - 49.00 0 0 
   I  9 18  

รวม 50 100  รวม 50 100  



ง. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 หมวด 5 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน (ระบุ) ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (ระบุ) 

1.2.1 อาจารย์เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 
1.2.2 ดูแลให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ เข้าช้ันเรียน
อย่างสม่ำเสมอ มีความตรงต่อเวลามีความ ซื่อสัตย์ร่วม
ทำกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายและทำรายงานด้วยตนเอง
ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาใช้ ประโยชน์โดยไม่อ้างอิง 
1.2.3 บรรยายและยกตัวอย่างสถานการณ์จำลอง
เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมและสิทธิผู้สูงอายุบน
พื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 

2. ด้านความรู้ (ระบุ) 2.3.1 สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
2.3.2 การมีส่วนร่วมและคุณภาพในการอภิปราย 
๒.๓.๓ ผ่านการอบรมและได้ใบรับรอง/ประกาศนยีบัตร
จาก course online ใน platform Thai MOOC 
 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา  (ระบุ) 

3.2.1 บรรยายและยกตัวอย่างสถานการณ์จำลอง
เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการดูแลของผู้สูงอายุใน
ภาวะปกติให้นักศึกษาวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น 
3.2.2 กระตุ้นให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมอภิปรายกรณีศึกษา 
3.2.3 มอบหมายให้วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหา
ท่ีพบบ่อยของผู้สูงอายุในระบบต่าง ๆ โดยเช่ือมโยงกับ 
ทฤษฎีผู้สูงอายุและการเปล่ียนแปลงตามวัย แล้วนำมา
วางแผนการพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยค้นคว้า
ศึกษาด้วยตนเองจากฐานข้อมูลทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ออ้างอิง และนำมาเสนอตามวันท่ีกำหนด 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

4. ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (ระบุ) 

4.2.1 มอบหมายใหน้ักศึกษาทำงานร่วมกันเป็นทีม โดย 

แบ่งกลุ่มย่อยในการจัดกิจกรรมและการทำรายงาน 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ระบุ) 

5.2.1 อภิปรายในช้ันเรียน 
5.2.2 มอบหมายให้สมัครเรียน course online ใน 
platform Thai MOOC ด้วยตนเอง 
5.2.3 มอบหมายให้นำเสนอการวิเคราะห์สาเหตุของ
การเกิดปัญหาท่ีพบบ่อยของผู้สูงอายุในระบบต่าง ๆ 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

 



ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน (ระบุ) ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

โดยเช่ือมโยงกับทฤษฎีผู้สูงอายุและการเปล่ียนแปลง
ตามวัย แล้วนำมาวางแผนการพยาบาลเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ โดยค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองจากฐานข้อมูลทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออ้างอิง และนำมาเสนอตาม
วันท่ีกำหนด 

6. ด้านทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(ถ้ามี)  (ระบุ) - 

- { √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

จ. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของคณะกรรมการทวนสอบ โดยสรุปเก่ียวกับผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น  
ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม มีเพียงในเรื่องการทำข้อสอบ ควรใช้การวิเคราะห์ข้อสอบท่ี
นำเสนอมาใช้ในการออกแบบข้อสอบครั้งถัดไปเพื่อให้ได้ข้อสอบท่ีมีคุณภาพ 
ฉ. ข้อเสนอแนะ/ ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยสรุปเก่ียวกับผลการพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในกลุ่มวิชา/รายวิชาดังกล่าวข้างต้น 
ไม่มี 
ขอรับรองว่าผลการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามมติคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

            ลงชื่อ อ.ดร.ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย/อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 
                                                            (5/สิงหาคม/2565) 
                                                           วันเดือนปีทีพ่ิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ประจำปีการศึกษา   2564    

หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
 

รหัสวิชา 2501102  ชื่อรายวิชา สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์ 
******************************************************************************************************************** 
ก. รายชื่อคณะกรรมการ  

คณะกรรมการรายวิชา คณะกรรมการทวนสอบ 

1. อ.ณฐพร บุญประเสริฐ                ประธานกรรมการ                                 1. อ.ปรีดาวรรณ บุญมาก                  ประธานกรรมการ                            

2. อ.ศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ                       กรรมการ                                      2. อ.เกศสุดา ขาวสร้อย                              กรรมการ                                                             

3. อ.บรรจง  เจนจัดการ          กรรมการและเลขานุการ                      3. อ.ณฐพร บุญประเสริฐ           กรรมการและเลขานุการ                                            

 
ข. ผลการพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1.1 แสดงพฤติกรรมท่ีบอกถึงมี
ความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง (1.1) 

 
1. รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย 
2. สอบย่อย 
3. สมุดความรู้แต่ละบทเรียน 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
 

2. ด้านความรู้ 
2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์ 
และการนำไปประยุกต์ใช้ในการ 
ปฏิบัติการพยาบาลได้ (2.2) 

สอบกลางภาคและสอบปลายภาคร้อยละ 
60 
 

{  √ }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
ขอเพิ่มเป็นร้อยละ 65 และขอ
ลดทักษะทางปัญญาร้อยละ 5 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1.1 สามารถวิเคราะห์ และ
เลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อ
พัฒนาความรู้ของตนเองในการ 
ปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตอย่าง

ข้อสอบวัดผล 
 

{  √ }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
ทำ Youtube คลิปส้ันๆให้ได้
แนวคิด หรือ Canvas หรือ 



มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
มีศักยภาพ (3.1)  Google 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1.1 สามารถทำงานเป็นทีม
ร่วมกับคนอื่น เคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมใน
รายวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุใน
ภาวะสุขภาพปกติได้ (4.3) 
4.1.2 แสดงออกถึงมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีการพัฒนา
ตนเอง วิชาชีพและสังคมในรายวิชา 
การพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะ
สุขภาพปกติได้(4.4) 

4.3.1 ประเมินกระบวนการกลุ่ม 
การสังเกตพฤติกรรม 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1.1 คำนวณและวิเคราะห์ตัวเลข
โดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการพยาบาลได้(5.1) 
5.1.2 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานท่ีจำเป็นในการ 
ปฏิบัติในงานวิชาชีพได้(5.4) 

ประเมินจาการทำรายงาน นำเสนอ {  √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
ช่ืนชมรายวิชาท่ีใช้ Platform 
Thai MOOC มาใช้ในการเรียน
การสอน 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  
- 

 

 
- 

 
 

{    }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   

- 
 
 
 
 
 
 



ค. ผลการพิจารณาการอนุมัติผลสอบ   
คะแนนดิบสูงสุด (MAX) 72.77 คะแนนดิบต่ำสุด (MIN) 48.25 
คะแนนเฉล่ีย (X)           คะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
 

ระดับคะแนนที่อาจารย์ผู้สอนเสนอ 
ระดับ 
คะแนน 

ระดับคะแนน 
ที่คณะกรรมการฯ แก้ไข 

มติ/ประเด็นการแก้ไข 

ช่วงคะแนน 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ  ช่วงคะแนน 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
 

≥80 0 0 A     
 75.00 - 79.99 2 0 B+    

70.00 - 74.99 10 4.17 B    
65.00 - 69.99 14 2.83 C+    
60.00 - 64.99 11 29.17 C    
55.00 - 59.99 10 22.92 D+    
50.00 - 54.99 0 0 D    

0 - 49.00 1 20.83 F    
   I    

       
        

รวม 48 100  รวม    

ง. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 หมวด 5 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน (ระบุ) ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (ระบุ) 

สอบย่อย งานเด่ียวและงานกลุ่ม รายงาน 
 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 

2. ด้านความรู้ (ระบุ) สอบย่อย 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา  (ระบุ) 

สอบย่อย 
รายงาน (กลุ่ม) 
สมุดสรุปความรู้ในแต่ละบทเ 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

4. ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ

ใช้แบบประเมินรายงาน 
ดูพฤติกรรมตามแบบประเมิน 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 



ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน (ระบุ) ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความรับผิดชอบ (ระบุ)  ........................................................ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ระบุ) 

นำเสนอผลงาน 
 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

 

6. ด้านทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(ถ้ามี)  (ระบุ) - 

- { √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

จ. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของคณะกรรมการทวนสอบ โดยสรุปเก่ียวกับผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น  
แหล่งท่ีมาของการตัดเกรดควรระบุให้ชัดเจน 
ควรใช้ Test blueprint กับมคอ.3 
ฉ. ข้อเสนอแนะ/ ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยสรุปเก่ียวกับผลการพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในกลุ่มวิชา/รายวิชาดังกล่าวข้างต้น 
ปรับลดทักษะทางปัญญาร้อยละ 5 และเพิ่มการวัดความรู้ร้อยละ 65 
ขอรับรองว่าผลการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามมติคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

            ลงชื่อ อ.ปรีดาวรรณ บุญมาก/อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 
                                                            (5/สิงหาคม/2565) 
                                                           วันเดือนปีทีพ่ิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ประจำปีการศึกษา   2564    

หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
 

รหัสวิชา 2502901  ชื่อรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
******************************************************************************************************************** 
ก. รายชื่อคณะกรรมการ  

คณะกรรมการรายวิชา คณะกรรมการทวนสอบ 

1. อ.เกศสุดา ขาวสร้อย                  ประธานกรรมการ                                 1. อ.ณฐพร บุญประเสริฐ                 ประธานกรรมการ                            

2. อ.จุรีภรณ์ เจริญพงศ์                            กรรมการ                                      2. อ.ณัฐรดา แฮคำ                                    กรรมการ                                                             

3. อ.รัชต์วรรณ ตู้แก้ว           กรรมการและเลขานุการ                      3. อ.ณฐพร บุญประเสริฐ           กรรมการและเลขานุการ                                            

 
ข. ผลการพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1แสดงพฤติกรรมท่ีบอกถึงมีความ
ซื่อสัตย์มีระเบียบวินัย และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง (1.1) 
1.2 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ (1.3) 
1.3 มีคุณธรรม จริยธรรมในการด
ดำเนินชีวิต (1.4) 
1.4 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
และสามารถจัดการแก้ไขปัญหา
จริยธรรม ในการปฏิบัติการพยาบาล
ได้อย่างเหมาะสม (1.6) 

 
1. รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย 
1. แบบประเมินพฤติกรรมการแสดงออก
ถึงความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
2. แบบประเมินผลปฏิบัติงาน 
3. แบบบันทึก Check list 
 
 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
ให้ระบุ Lo ในแบบประเมิน 



มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
2. ด้านความรู้ 

- 
- {   }  เหมาะสม 

{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
- 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
2 1. สามารถวิเคราะห์ และเลือกใช้
ข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อพัฒนา
ความรู้ของตนเองในการปฏิบัติงาน
และการดำเนินชีวิตอย่างมี 
ศักยภาพ ( 3.1) 
2.2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาการปฏิบัติวิชาชีพได้อย่าง
สร้างสรรค์ (3.2) 

1. ประเมินแผนการพยาบาล 
2. สังเกตการฝึกปฏิบัติงาน 
(แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบ
บันทึกประสบการณ์ท่ีได้รับ ) 

{  √ }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
ให้ระบ ุLO ในแบบประเมินแต่ละ
กิจกรรม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
3.1 แสดงออกถึงการมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และมีปฏิสัมพันธ์
การดูแลอย่างเอื้ออาทรกับ
ผู้รับบริการ (4.1) 
3.2 สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับ
คนอื่น คารพในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม (4.3) 
 

Work-base leaning 
ประเมินจากแบบประเมินการปฏิบัติงาน 
 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
ให้ระบุ LO ในแบบประเมินแต่ละ
กิจกรรม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 คำนวณและวิเคราะห์ตัวเลข
โดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
ในการพยาบาลได้ (5.1) 
5.2 สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในการ

1. ประเมินแผนการพยาบาล 
2. ประเมินทักษะการเรียบเรียงเนื้อหา
การใช้ศัพท์แพทย์ในรายงานจากแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

{  √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
ให้ระบ ุLO ในแบบประเมินแต่ละ
กิจกรรม 



มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
ปฏิบัติการพยาบาลได้(5.2)  
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  
6.1 ปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็น
องค์รวมโดย ใช้ศาสตร์และศิลป์
ทางการพยาบาล การผดุง ครรภ์ 
ศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง ผลการวิจัยและ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมท้ังภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น แก่ผู้รับบริการท้ัง
รายบุคคล ครอบครัว กลุ่มบุคคล 
และชุมชน (6.1)  
6.2 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
กระบวนการ พยาบาล เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา 
และฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้รับบริการ 
ทุกภาวะสุขภาพและทุกช่วงวัย 
(6.2) 
6.3 ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความ
เอื้ออาทรคำนึงถึงความปลอดภัย 
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ และความต้องการของ 
ผู้รับบริการหลากหลายวัฒนธรรม 
(6.3) 
6.4 ปฏิบัติการพยาบาลอย่างเท่า
เทียม เป็นไปตามกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (6.4) 

-ประเมินจากช้ินงานท่ีได้รับมอบหมาย
และการสะท้อนคิดจากบุคคลรอบข้าง 
จากแบบประเมินการปฏิบัติงาน 

- 
 

 

{ √  }  เหมาะสม 
{     }  ไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ   
ให้ระบ ุLO ในแบบประเมินแต่ละ
กิจกรรม- 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค. ผลการพิจารณาการอนุมัติผลสอบ   
คะแนนดิบสูงสุด (MAX) 87.74  คะแนนดิบต่ำสุด (MIN) 59.40 
คะแนนเฉล่ีย (X)           คะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
 

ระดับคะแนนที่อาจารย์ผู้สอนเสนอ 
ระดับ 
คะแนน 

ระดับคะแนน 
ที่คณะกรรมการฯ แก้ไข 

มติ/ประเด็นการแก้ไข 

ช่วงคะแนน 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ  ช่วงคะแนน 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
 

85.00 - 100 3 6 A     
 80.00 - 84.99 20 40 B+    

75.00 - 79.99 15 30 B    
70.00 - 74.99 7 14 C+    
65.00 - 69.99 5 10 C    
   D+    
   D    

   F    
   I    

รวม 40 100  รวม    

 

 

ง. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 หมวด 5 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน (ระบุ) ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (ระบุ) 

ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย 
ความตรงต่อเวลาในการส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย และ
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การอาสาช่วยงานใน
หอผู้ป่วย แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบ
บันทึกประสบการณ์ท่ีได้รับ 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 

2. ด้านความรู้ (ระบุ) ประเมินแผนการพยาบาล 
สังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติจากการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการ
ฝึกปฏิบัติจาก Pre-Post conference 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา  (ระบุ) 

สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำและ
การเป็นสมาชิกท่ีดี 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 



ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน (ระบุ) ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

ประเมินความรับผิดชอบท้ังต่อส่วนตัวและต่อส่วนรวม 
(แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน) 
 

........................................................ 

4. ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (ระบุ) 

พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม  
ความเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดี 
ความเหมาะสมของการแสดงออกต่อบุคคล สถานท่ีและ
บริบท 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ระบุ) 

ประเมินทักษะการเรียบเรียงเนื้อหาการใช้ศัพท์แพทย์
จากการเขียนรายงานท่ีได้รับมอบหมาย 
(แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน) 

{ √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

 

6. ด้านทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(ถ้ามี)  (ระบุ) - 

การปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย { √ }  ดำเนินการ 
{   }  ไม่ดำเนินการ (ระบุเหตุผล) 
........................................................ 

จ. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของคณะกรรมการทวนสอบ โดยสรุปเก่ียวกับผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ผ่านการวิพากษ์มคอ.4 จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามการวางแผน และการวัดประเมินผลเป็นไปตามวิธีการประเมินผลสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ฉ. ข้อเสนอแนะ/ ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยสรุปเก่ียวกับผลการพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในกลุ่มวิชา/รายวิชาดังกล่าวข้างต้น 
แบบประเมินการฝึกการพยาบาล ให้แยกความสำคัญตาม LO ระบุลงไปในแต่ละข้อ เพื่อประเมินผลท่ีชัดเจนตรง
กับผลลัพธ์การเรียนรู ้
ขอรับรองว่าผลการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามมติคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

            ลงชื่อ อ.ณฐพร บุญประเสริฐ/อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 
                                                            (5/สิงหาคม/2565) 
                                                           วันเดือนปีทีพ่ิจารณา 
 

 


