
แบบรายงานการวัดผลการศึกษา 
แบบรายงานผลการพิจารณาผลสอบ ระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

ภาคการศึกษาที…่……….ปีการศึกษา…………………. 
ครั้งที…่………………………. 

วันที…่……….เดือน........…………………….พ.ศ……………....... 
ณ…………………………………………………….. 

หลักสูตร…………………………………………..สาขาวิชา..............................……………...มีจ านวนวิชาที่เสนอ………………วิชา 
ก.  รายชื่อคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา…………………………………………………..………..ที่มาประชุม 

รายชื่อคณะกรรมการ (โปรดพิมพ์) ลายมือชื่อกรรมการที่มาประชุมพิจารณาผลสอบ 

1.                                          ประธานกรรมการ 1.                                          ประธานกรรมการ 

2.                                                    กรรมการ 2.                                                    กรรมการ 

3.                                                    กรรมการ 3.                                                    กรรมการ 

4.                                                    กรรมการ 4.                                                    กรรมการ 

5.                                                    กรรมการ 5.                                                    กรรมการ 

โดยมี                                    เลขานุการที่ประชุม โดยมี                                    เลขานุการที่ประชุม 

 
ข. การรับรองรายงาน…………………………………ครั้งที.่....……/.….........(หมายถึงการประชุมครั้งก่อนการประชุมครั้งนี้) 
    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงาน…………………...................................ครั้งที.่..………./…………………. 
    เมื่อวันที.่.....……เดือน……………………………….พ.ศ......…………    โดย        ไม่แก้ไข     ให้แก้ไข   ดังนี้ 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ค.  ติดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ง.  ผลการพิจารณาการอนุมัติผลสอบ (โปรดน าผลการพิจารณาข้อสอบตามแบบ วก.บ. ......................  เสนอต่อ 
     คณะกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดเกรดด้วย)   จ านวน …………………….วิชา  ดังนี้ 

1. ………………………………………………….(ระบุรหัส ชื่อวิชา   ชื่อวิชา ชื่ออาจารย์ผู้สอน) 
 

ระดับคะแนนที่อาจารย์ผู้สอนเสนอ ระดับคะแนน        ระดับคะแนนที่คณะกรรมการแก้ไข 
ช่วงคะแนน        จ านวน           ร้อยละ  ช่วงคะแนน        จ านวน           ร้อยละ 
……………       ………..           ………… A ……………       …………..       ………….. 
……………       ………..           ………… B+ ……………       …………..       ………….. 
……………       ………..           ………… B ……………       …………..       ………….. 
……………       ………..           ………… C+ ……………       …………..       ………….. 
……………       ………..           ………… C ……………       …………..       ………….. 
……………       ………..           ………… D+ ……………       …………..       ………….. 
……………       ………..           ………… D ……………       …………..       ………….. 
……………       ………..           ………… F ……………       …………..       ………….. 
รวม                ………….         ………….  รวม                …………..       ………….. 

และมีมต ิ………………………………………………………………….. 
 
 2.   ……………………………………………………………(ระบุรหัสวชิา ชื่อวิชา ชื่ออาจารย์ผู้สอน) 
 
ระดับคะแนนที่อาจารย์ผู้สอนเสนอ ระดับคะแนน        ระดับคะแนนที่คณะกรรมการแก้ไข 
ช่วงคะแนน        จ านวน           ร้อยละ  ช่วงคะแนน        จ านวน           ร้อยละ 
……………       ………..           ………… A ……………       …………..       ………….. 
……………       ………..           ………… B+ ……………       …………..       ………….. 
……………       ………..           ………… B ……………       …………..       ………….. 
……………       ………..           ………… C+ ……………       …………..       ………….. 
……………       ………..           ………… C ……………       …………..       ………….. 
……………       ………..           ………… D+ ……………       …………..       ………….. 
……………       ………..           ………… D ……………       …………..       ………….. 
……………       ………..           ………… F ……………       …………..       ………….. 
รวม               ………….         ………….  รวม               …………..       ………….. 
 
และมีมต ิ………………………………………………………………….. 
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 3.   …………………………………………………………………(ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่ออาจารย์ผู้สอน) 
 
ระดับคะแนนที่อาจารย์ผู้สอนเสนอ ระดับคะแนน        ระดับคะแนนที่คณะกรรมการแก้ไข 
ช่วงคะแนน        จ านวน           ร้อยละ  ช่วงคะแนน        จ านวน           ร้อยละ 
……………       ………..           ………… A ……………       …………..       ………….. 
……………       ………..           ………… B+ ……………       …………..       ………….. 
……………       ………..           ………… B ……………       …………..       ………….. 
……………       ………..           ………… C+ ……………       …………..       ………….. 
……………       ………..           ………… C ……………       …………..       ………….. 
……………       ………..           ………… D+ ……………       …………..       ………….. 
……………       ………..           ………… D ……………       …………..       ………….. 
……………       ………..           ………… F ……………       …………..       ………….. 
รวม                  ………….        ………….  รวม                …………..       ………….. 
 
และมีมต ิ………………………………………………………………….. 

 
 4.   ……………………………………………………….(ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่ออาจารย์ผู้สอน) 
        …………………………………………………….ฯลฯ………………………………………………….. 
 
จ. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของคณะกรรมการโดยสรุปเกี่ยวกับผลการพิจารณาผลสอบสาขาวิชาดังกล่าว 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ฉ. อ่ืน ๆ 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 ขอรับรองว่าผลการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามมติคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการ 
ประจ าหลักสูตร ………………………………………………………..สาขาวิชา/กลุ่มวิชา…………………………………………………….. 
วิทยาลัย/คณะ…………………………………………………………..ของมหาวิทยาลัยพายัพ 
 
        
      ลงชื่อ …….............……………………………………… 
              (…………….......……………………………….) 
         ประธานคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการ 
            โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ 
 
หมายเหตุ   : คณะกรรมการได้มีการติดตามผลการด าเนินการ ตามระบบการก ากับมาตรฐานทางวิชาการ และการประกันคุณภาพ

การศึกษา  ประจ าปี พ.ศ...................... 


