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คํานํา 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับ

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยไดใหความสําคัญกับผลการเรียนรู

ของผูเรียนในรายวิชา และผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรตางๆ จึงไดกําหนดใหมีการดําเนินการตางๆ เพื่อเปน

การประกันคุณภาพของหลักสูตร เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษา ในการรับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรอืทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรบั

ผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได

โดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 

เมื่อสถาบันฯไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึง่ระยะเวลาของหลกัสตูร ซึ่งตามเงื่อนไขดังกลาวหลกัสูตรจะตองทาํ

การประเมินคุณภาพภายในและมีผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีที่กําหนดไวในรายละเอียดของ

หลักสูตรโดยมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีข้ึนไปตอเน่ืองกัน 2 ป โดยหน่ึงในขอบงช้ีดังกลาวคือ ตองมีการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 

25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําคูมือและสราง

เครื่องมือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 เพื่อดําเนินการจัดทําคูมือการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิและสรางเครื่องมือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิที่มี

ประสิทธิภาพ โดยผูทรงคุณวุฒิหลายดาน อาทิ ดานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ดานการวัดและการประเมินผล 

ดานการวิจัย ผูแทนจากหลักสูตร และไดรับความอนุเคราะหจากผูบริหารในการใหคําปรึกษาและให

ขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการดําเนินงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนหวังเปนอยางย่ิงวาจะ

เปนประโยชนตอการดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชาและระดับ

หลักสูตร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการจัดการเรียนการสอนตอไป 
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สวนท่ี 1 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 

 กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

และเพื่อเปนการประกันคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาและสาขา/สาขาวิชา และประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ         

ซึ่งประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเช่ือมโยงตอเน่ืองจากคุณวุฒิระดับหน่ึงไปสูระดับที่สูงข้ึน 

มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงข้ึนตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแตละ

ระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจาก

ประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ใหความมั่นใจในประสิทธิผลการ

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตให

บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู  

 หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้คือ  

 1)  ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาโดยมุงให

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด

การศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐาน 

การอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย        

การเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหมั่นใจวาบัณฑิตจะบรรลุมาตรฐาน  

ผลการเรียนรูตามที่มุงหวังไดจริง  

 2)  มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐาน

เบื้องตนในเชิงคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของไดเขาใจและมั่นใจ

ถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือ กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู

ของบัณฑิตที่คาดหวังไวกอน หลังจากน้ันจึงพิจารณาถึงองคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่จะสงเสริมใหบัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรูน้ันอยางสอดคลองและสงเสริมกันอยางเปนระบบ 
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 3)  มุงที่จะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่ไดดําเนินการไวแลวเขาดวยกันและเช่ือมโยง

เปนเรื่องเดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายใหผูเกี่ยวของไดเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับความหมายและความมี

มาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ  

 4) มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเปนที่ยอมรับและ

เทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ เน่ืองจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

จะชวยกําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกข้ันตอนอยางเปนระบบ โดยเปดโอกาสให

สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลายโดยมั่นใจถึง

ผลผลิตสุดทายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง 

สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ เปนที่พึงพอใจของผูใชบัณฑิต และ เปนคนดีของสังคม 

ชวยเพิ่มความเขมแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย  

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน อยางตอเน่ือง (Continuous Quality Improvement) เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพ  

ในสถาบันอุดมศึกษา โดยใชระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา และใชเปน

กรอบอางอิงสําหรับผูประเมินของการประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียน

การสอน  

มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มคอ.) จะประกอบดวย  

มคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ....................สาขา/สาขาวิชา.................  

มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร  

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา  

มคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  

มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  

มคอ. 6 รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  

มคอ. 7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  

มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  

 มาตรฐานผลการเรียนรู คือ ขอกําหนดเฉพาะซึ่งเปนผลที่มุงหวังใหผูเรียนพัฒนาข้ึนจากการ

เรียนรูทั้ง 5 ดานที่ไดรับการพัฒนา และแสดงออกถึงความรู ความเขาใจและความสามารถจากการเรียนรู

เหลาน้ันไดอยางเปนที่เช่ือถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรน้ันแลวมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งมีอยางนอย 

5 ดาน ดังน้ี  

 1)  ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติ

อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถี

ชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม 
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 2)  ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด และการ

นําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตางๆ และ

สามารถเรียนรูดวยตนเองได  

 3)  ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห

สถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ ในการคิดวิเคราะห

และการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน  

 4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนํา ความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง  

 5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถใน

การวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติความสามารถในการสื่อสารทั้ง

การพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 นอกจากผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานน้ี บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน การเตนรํา 

ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองเพิ่มการเรียนรู

ทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)  

 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งกําหนดใหมีการรายงานผลดัชนีบงช้ี

ผลการดําเนินงาน ซึ่ง สกอ. ไดกําหนดตัวบงช้ีพื้นฐานไว 12 ตัว และหลักสูตรตองผานใน 5 ตัวบงช้ีแรกที่ สกอ. 

กําหนด ซึ่งตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตรไดแก  

 1)  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  

 2)  มีรายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถาม)ี  

 3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา  

 4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก

รายวิชา  

 5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด  

ปการศึกษา 

 6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ

มคอ.4 (ถาม)ี อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา  



 

4 
 

 7)  มีการพัฒนา/ปรบัปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 

จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ในปที่ผานมา  

 8)  อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  

 9)  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง  

 10)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป  

 11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสดุทาย/บัณฑติใหมที่มตีอคุณภาพหลกัสตูรเฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

 12)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑติที่มตีอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

 สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ

สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงข้ึน เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวใน

รายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีทั้งหมด อยูในเกณฑดี

ตอเน่ือง 2 ปการศึกษา เพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งน้ีเกณฑการประเมินผานคือ มีการ

ดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป  

 ดังน้ันจะเห็นไดวาการทวนสอบเปนดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานขอหน่ึงซึ่งกําหนดไววา “มีการ

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอย

รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา” ซึ่งเมื่อทวนสอบครบหลักสูตรก็จะสามารถทวนสอบได

ครบทุกรายวิชา  

 ดังน้ันอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรจะเปนผูมบีทบาทสําคัญในการดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิใน

การสรางความเขาใจไปยังอาจารยผูสอน ผูบริหารระดับสูง และผูที่เกี่ยวของใหมีการดําเนินการอยางมี

ประสิทธิภาพเปนที่นาเช่ือถือ การดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิไมเพียงแตเปนการประกันคุณภาพของหลักสูตร

น้ัน แตยังเปนการยืนยันกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเพื่อให

บัณฑิตมีความพรอมออกสูตลาดแรงงาน และเปนที่พึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอไปผูรับผิดชอบรายวิชาและ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร จึงจําเปนตองมีความเขาใจเกี่ยวกับการทวนสอบเพื่อใหเกิดการทวนสอบที่มีประสิทธิภาพ 

ถูกตองตามหลักการวัดและประเมินผล และสะดวกตอการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร 

 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติไดกําหนดไวเปน

มาตรฐานข้ันตํ่า จํานวน 12 ขอ หากหลักสูตรใดมีความเห็นวามีตัวบงชีที่สําคัญและสามารถดําเนินการไดก็

สามารถพัฒนาเปนตัวบงช้ีเพิ่มเติม ขอที ่13 หรือมากกวาน้ีได โดยมีเกณฑการผานการประเมิน คือ ผานเกณฑตาม

ตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามเกณฑขอที ่1-5 และมีผลการดําเนินงานผานเกณฑอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ี

ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป ทั้งน้ีใน 12 ตัวบงช้ีน้ัน ตัวบงช้ีขอที ่6 ระบุไววา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25       
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ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา เปนเกณฑขอหน่ึงที่ใหความสําคัญกับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด จึงจําเปนตองมีเครื่องมือที่ใชในการทวนสอบที่มีประสิทธิภาพ 

ถูกตองตามหลักการวัดและประเมินผล และสะดวกตอการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร   

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของมหาวิทยาลัย จะเริ่มต้ังแตระดับรายวิชาโดยอาจารยผูสอนเปนผูดําเนินการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูกํากับดูแลใหสารสนเทศของหลักสูตรกับอาจารยผูสอนเพื่อใหเขาใจถึง

ปรัชญาความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตรถายทอดลงมาสูระดับรายวิชา เมื่ออาจารยผูสอนดําเนิน  

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิระดับรายวิชาเปนที่เรียบรอยแลวนําสงรายงานตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

รับทราบและต้ังกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิระดับหลักสูตรข้ึนมาเพื่อพิจารณารายงาน เอกสาร และหลักฐาน

ประกอบ โดยอาจดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิอีกครั้งเพื่อยืนยันผลสัมฤทธ์ิน้ัน แลวสรุปนําสงรายงานผลการ

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิระดับหลักสูตรใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทราบ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําสง

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตอคณะรับทราบ หากเห็นวารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร

ครบถวน ถูกตองอาจไมจําเปนตองต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิระดับคณะใหอยูในดุลพินิจของ

ผูบริหารของสถาบันหลังจากน้ัน จึงสงรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พิจารณาตอไป 

 

 

  



 

สวนท่ี 2 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 

 ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาระบบและกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ินักศึกษา    

เปนผลมาจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 ไดกําหนดแนวทางการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒขิองแตละระดับ และสาขา/สาขาวิชา ซึ่งครอบคลุม

หัวขอตางๆ ตามแบบ มคอ.1 จะมีการกําหนด เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูไว เพื่อเปนแนวทางให

สถาบันอุดมศึกษาใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร มีการกําหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะ

นักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษาไวในมาตรฐานคุณวุฒิของแตละระดับ และสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) ในขอ 10     

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังรายละเอียดตอไปน้ี คือ “สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไก

การทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและผูสาํเร็จการศึกษาทุกคน มีผลการเรยีนรูทุกดานตามที่กาํหนดไวในมาตรฐาน

คุณวุฒิของแตละระดับ และสาขา/สาขาวิชา เปนอยางนอย โดยอาจจัดทําการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และระดับหลักสูตร เมื่อไดดําเนินการทวนสอบแลว ใหจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพือ่เปน

หลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู” ซึ่งในแตละสาขาวิชาชีพไดจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิข้ึนมา  

ความสําคัญของการทวนสอบ  

 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ินักศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

ของรายวิชาและหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน่ืองจากการทวนสอบจะสะทอนผลรายวิชาและ

หลักสูตรดังน้ี  

 1.  ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่แตละรายวิชาไดรับจากการ

กระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งเปนประโยชนตออาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูที่เกี่ยวของในการปรับปรุงขอพกพรอง หรือสงเสริมจุดเดนของผูเรียนเพื่อ

พัฒนาตนเองตอไป  

 2.  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสําหรับอาจารยผูสอนในการพัฒนาปรับปรุงการสอน

ใหดีกวาเดิม 

 3.  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิเปนขอมูล

สําคัญในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

ความหมายของการทวนสอบ  

 การทวนสอบ หมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานดวยวิธีการใดๆ เชน การสังเกต การตรวจสอบ  

การประเมิน การสัมภาษณ ฯลฯ เพื่อยืนยันพิสูจนวา สิ่งที่กําหนดข้ึนน้ันไดมี การดําเนินการและบรรลุเปาหมาย

ตามวัตถุประสงค การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหน่ึงของความรับผิดชอบในระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงซึ่งจะตองดําเนินการที่ใหความมั่นใจไดวา มาตรฐานผลการ

เรียนรูที่คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกนัทั้งสถาบันฯ และมีการดําเนินการจัดการเรยีนการสอนจนบรรลผุลสาํเรจ็น้ัน
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คือตองมีการทวนสอบ ซึ่งผูประเมินภายนอกอาจตองการตรวจสอบดวยวาไดมีการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูอยางเพียงพอและเช่ือถือได  

 กลยุทธที่ใชโดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของ

นักศึกษา ไดแก การตรวจสอบการใหคะแนนจากกระดาษคําตอบขอสอบของนักศึกษาและงานที่รับมอบหมาย 

การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา การประเมินภาควิชาและหลักสูตรโดยบุคลากร

ภายนอก การรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต 

 การทวนสอบมาตรฐานบางสวนอาจจะดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่มีความรวมมือ

ทางการศึกษา แตจะมีกระบวนการอยางไรน้ัน ข้ึนอยูกับรายละเอียดของการจัดการและความมีประสิทธิภาพ

ของการดําเนินการรวมกัน อยางไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนจะตองรับผิดชอบในการทวนสอบ

มาตรฐานเพื่อใหมั่นใจวาจะรักษามาตรฐานไวไดอยางสม่ําเสมอ (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)  

การทวนสอบ กับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.)  

 การทวนสอบไดมกีารกําหนดรายละเอียดไวใน มคอ. ตาง ๆ คือ มคอ. 1 มคอ. 2 มคอ. 3 และ มคอ. 5 

ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี  

 1) การทวนสอบตามที่ระบุไวใน มคอ. 1  

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ....... สาขา/สาขาวิชา...(มคอ.1) จะมี

การกําหนดเรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูไว เพื่อเปนแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษาใชในการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร มีการกําหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษาไวใน

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ...... สาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) ในขอ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  

 2) การทวนสอบตามที่ระบุไวใน มคอ. 2  

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงคูมือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2552 มีรายละเอียดเบื้องตนอธิบายการจัดทํารายละเอียดของ มคอ. 2 ทั้ง 8 หมวด ซึ่งหมวดที่

เกี่ยวของกับการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิไดแก “หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 2 กระบวนการ

ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา” โดยใหอธิบายกระบวนการทีใ่ชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ

ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู แตละรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย 

กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน  

 3) การทวนสอบตามที่ระบุไวใน มคอ. 3  

 ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงคูมือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2552 มีรายละเอียดเบื้องตนอธิบายการจัดทํารายละเอียดของ มคอ.3 ทั้ง 7 หมวด ซึ่งหมวดที่

เกี่ยวของกับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิไดแก “หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา    

ในขอ 7.4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา ที่อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ 



 

8 
 

หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการ

เรียนรูแตละดาน”   

 4) การทวนสอบตามที่ระบุไวใน มคอ. 5  

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงคูมือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2552 มีรายละเอียดเบื้องตนอธิบายการจัดทํารายละเอียดของ มคอ.5 ทั้ง 6 หมวด ซึ่งหมวดที่

เกี่ยวของกับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิไดแก หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ขอที่ 7  

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ินักศึกษา  

 5) การทวนสอบตามที่ระบุไวใน มคอ. 7  

 ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงคูมือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2552 มีรายละเอียดเบื้องตนอธิบายการจัดทํารายละเอียดของมคอ.7 ทั้ง 9 หมวด ซึ่งหมวดที่

เกี่ยวของกับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิไดแก หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสตูร ในขอที่ 3 การประเมินคุณภาพ

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งกําหนดใหมีการรายงานผลดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานในขอที่ 6 คือ     

มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา  

ระดับของการทวนสอบ  

 จากรายละเอียดเกี่ยวกับการทวนสอบที่กําหนดไวใน มคอ. 1 ขอ 10 กําหนดใหสถาบันการศึกษา

ตองพัฒนาระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาและผูสาํเรจ็การศึกษาเพื่อเปนการ

ยืนยันวาทุกคนมีผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.....สาขา...และไดกําหนดให

ดําเนินการทวนสอบทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ีคือ  

 1. การทวนสอบระดับรายวิชา 

 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ในหมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

ขอ 4  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา ใหอาจารยผูสอนระบุวิธีการ กระบวนการและ

ข้ันตอนในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิที่อาจารยผูสอนกําหนดไว เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการและแจงใหนักศึกษา

ทราบต้ัง แตเปดภาคการศึกษา โดยที่อาจารยผูสอนสามารถนําขอมูลที่หลักสูตรกําหนดไวในรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ขอ 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา    

มาเขียนไวในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกับสิ่งที่หลักสูตรกําหนดไวมาสู

การปฏิบัติ เมื่อดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามที่ระบุไว อาจารยผูสอนประเมินและสรุปผลนําไปเขียนไวใน 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ในขอ 7 

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา กําหนดใหระบุวิธีการทวนสอบและสรุปผล 

  1.1 การพัฒนาระบบการทวนสอบ 

    1.1.1 ระดับรายวิชา อาจารยผูสอนเปนผูดําเนินการ    
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    1.1.2  รูปแบบการทวนสอบ 

     การทวนสอบการจัดการเรียนการสอน  

     - ทวนสอบความถูกตองเหมาะสมของแผนการสอน (มคอ.3) 

     - การวิเคราะหขอสอบวาสามารถวัดมาตรฐานผลการเรียนรูไดตรงตามที่ระบุหรือไม 

     - เกณฑการใหคะแนน การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิหรือคะแนนสอบ เพื่อใหมั่นใจวา

คะแนนหรือเกรดที่ผูเรียนแตละคนไดรับเปนสิ่งที่เหมาะสม   

  1.2  กระบวนการหรือข้ันตอนการทวนสอบระดับรายวิชา  

    1.2.1  สาขาวิชาควรมีการประชุมอยางนอย 3 ครั้งตอป คือ 

      - ประชุมกอนเปดภาคเรียน โดยมีการเลือกรายวิชาที่จะทวนสอบใหอาจารย

ผูสอนทราบวาตองมีการทวนสอบและจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) ตองดําเนินการกอนเปดการเรียนการสอน

อยางนอย 30 วัน และตองมีรายงานการประชุม 

      - ประชุมกอนเปดภาคเรียนที่ 2 เพื่อติดตามการรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 (ถามี) 

รายวิชาที่ทวนสอบภาคเรียนที่ 1 และเลือกรายวิชา ที่จะใหทวนสอบภาคเรียนที่ 2 และจัดทํา มคอ.3 และ 

มคอ.4 (ถามี) ภาคเรียนที่ 2 และตองดําเนินการกอนเปดการเรยีนการสอนอยางนอย 30 วัน และตองมีรายงาน

การประชุม  

      - ประชุมเพื่อดําเนินการ มคอ.7 และติดตาม มคอ.5 และ มคอ.6 (ถามี) และ

จัดทํา มคอ.3 ในภาคเรียนตอไปและกําหนดรายวิชาจะทวนสอบเปนภาคเรียนหรือทวนสอบเปนป 

    1.2.2  กําหนดรายวิชาที่จะทวนสอบตองมีการทวนสอบทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 

รวมทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และอื่นๆ โดยตองมีการกําหนดคูมือ คือ

เกณฑการทวนสอบเดิม คือ รอยละ 25 แตกรณีรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปดกลุมใหญตองกําหนดเกณฑการทวนสอบ

โดยใชสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางดวยสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมัน่รอยละ 95 ความคลาดเคลือ่น

รอยละ 10 หรือตามที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเห็นสมควร โดยสอบถามทาง GE วากําหนดอยางไร ใหเปนไปตาม

ระบบการทวนสอบของสํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยทาง GE ตองเปนผูสรางระบบการทวนสอบของ GE 

    1.2.3 กรรมการสุมตรวจสอบผลการใหคะแนนแตละสวนตามที่กําหนดเกณฑการ

ประเมินผลการเรียนรูใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแตละรายวิชา โดยพิจารณาการใหคะแนนจากรายงาน 

ช้ินงานหรือผลงานจากการเรยีนรู การประเมินพฤติกรรมจากการทํากิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบ แบบประเมิน

ตามมาตรฐานการเรียนรูดานตาง ๆ หรือแบบประเมินงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา 

    1.2.4  ใชขอมูลที่เกี่ยวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ 

มคอ.6 ที่อาจารยประจําวิชาจัดทําเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

    1.2.5  กําหนดโครงสรางและจัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู

รายวิชาประจําภาคการศึกษา ที่แสดงใหเห็นในภาพรวมวา คุณภาพของการจัดการเรียนรูของรายวิชาเปน

อยางไร ผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในแตละรายวิชาในระดับใด พรอมแสดงขอมูลหรือ

หลักฐานที่ยืนยันวาผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนด ทั้งน้ีเพื่อใหสามารถใชเปนแหลงขอมูลสําหรับการทวน

สอบระดับหลักสูตรได  
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 2. การทวนสอบระดับหลักสูตร 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงคูมือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2552 มีรายละเอียดเบื้องตนอธิบายการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ทั้ง 8 หมวด  

ซึ่งหมวดที่เกี่ยวของกับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิไดแก หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 2 

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา โดยใหอธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู แตละรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ 

หรืองานที่มอบหมายกระบวนการอาจจะตางกนัไปสําหรบัรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรู

แตละดาน จากการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ของหลักสูตรที่เปดสอนของมหาวิทยาลัยใน

หมวด 5 ขอ 2 จะแยกออกเปน 2 ขอยอย คือ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จ

การศึกษา และการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูหลังจากนักศึกษาสําเรจ็การศึกษาสาํหรบัคูมือการทวนสอบ

เลมน้ีจะเกี่ยวของกับขอยอย 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

โดยทั่วไปหลักสูตรจะเขียนลักษณะคลายกันดังน้ี 

 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา กําหนดระบบการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหน่ึงของระบบการจัดการเรียนการสอน โดยสื่อสาร   

ใหเขาใจตรงกันทั้ง ผูเรียนและผูสอน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรูตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร ทั้งน้ี ผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได จากรายละเอียดของรายวิชา 

(มคอ.3) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ดังน้ี 

 1) การทวนสอบในระดับรายวิชากําหนดใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา

ทุกรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามรายละเอียดของรายวิชา 

(มคอ.3) รวมกับรายงานผลการดําเนินการในระดับรายวิชา (มคอ. 5) 

 2) การทวนสอบจากจํานวนโครงการทีนั่กศึกษาไดดําเนินการรวมกับอาจารย หรือจํานวนรางวัลที่

นักศึกษาไดรับจากหนวยงานทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการประยุกตผลการเรียนรูแตละรายวิชา

หรือการบูรณาการความรูจากรายวิชาไปสูการปฏิบัติงานจริง 

 3) การทวนสอบโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมิน

หลักสูตร หรือ อาจารยพิเศษ วิทยากร ที่มีตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

 4) การทวนสอบจากผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรม ไดแก (1) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่

พัฒนาเองหรือจัดจําหนาย (2) จํานวนรางวัลทางสังคมหรือวิชาชีพ (3) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมหรือ

ประเทศชาติ 

 จะเห็นไดวาการดําเนินการจะอยูในความรบัผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับอาจารย

ผูสอนใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพของหลักสูตร ซึ่งจะตอง

อาศัยความรูความเขาใจในวิธีการและเทคนิคการวัดผลและประเมินผลเบื้องตน เพื่อใหสามารถดําเนินการทวนสอบ
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ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงานทวนสอบ และยังสามารถนําไปปรับปรุงวิธีสอน

หรือรูปแบบการสอนนําไปเขียนไวในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของภาคการศึกษาตอไป 

  2.1  การพัฒนาระบบการทวนสอบ  

   2.1.1  ใหคณะแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร จํานวน 

3 – 7 คน ข้ึนมาหลักสูตรละ 1 ชุดที่ประกอบดวย  

    (1) ประธาน คือ ประธานหลักสูตร ในหลักสูตรที่จะดําเนินการทวนสอบฯ 

    (2) กรรมการจากภายในหลักสูตร      

    (3) กรรมการภายนอกหลักสูตร อยางนอย 1 คน  

   จํานวนกรรมการในแตละประเภทพิจารณาตามความจําเปนของปริมาณภาระงานของ

คณะกรรมการ โดยกําหนดใหกรรมการคนหน่ึงทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และอีกหน่ึงคนทําหนาที่

กรรมการและเลขานุการ  

   2.1.2  บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร  

    (1) กําหนดกระบวนการหรือข้ันตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ

หลักสูตร เพื่อการตรวจสอบและประเมินความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

    (2) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําปการศึกษาที่มีผูสําเร็จการศึกษา 

โดยกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ตองดําเนินการของผูเกี่ยวของ  

    (3) กําหนดขอมูล แหลงขอมูล และผูใหขอมูล ที่ตองเก็บรวบรวมและแจงใหผูเกี่ยวของ

ทราบเพื่อการเตรียมพรอม ไดแก รายงานผลการจัดการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร แหลงฝกปฏิบัติ ผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา และการปฏิบัติงาน

ของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา  

    (4) ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว  

    (5) จัดทํารายงานผลการทวนสอบประจําปการศึกษาตอสภาสถาบันการศึกษาหรือ    

ตนสังกัดที่มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบันการศึกษา 

  2.2 กระบวนการหรือข้ันตอนการทวนสอบระดับหลักสูตร  

   2.2.1 กําหนดลักษณะขอมูล แหลงขอมูลและผูใหขอมูล ที่สามารถนํามาใชวิเคราะห

ผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู ที่ครอบคลุมผลการเรียนรูทุกดานตามมาตรฐานการเรียนรูสาขา เพื่อประเมินความสําเร็จ

ของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของสถาบันการศึกษา  

   2.2.2 พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนตองใช ดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากผูใหขอมูลตามทีก่ําหนดไว  

   2.2.3 ใชขอมูลที่เกี่ยวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 

และขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําเมื่อ

สิ้นสุดปการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ  
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 2.2.4 กําหนดโครงสรางและจัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของผูสําเร็จ

การศึกษาประจําปการศึกษา ที่แสดงใหเห็นในภาพรวมวา คุณภาพของการจัดการเรียนรูของหลักสูตรเปน

อยางไร บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาบรรลตุามมาตรฐานการเรียนรูทีก่ําหนดไวในหลักสูตรครบถวนเพียงใด พรอม

แสดงขอมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันวาบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนดไว ทั้งน้ีเพื่อใหสามารถใชเปนแหลงขอมูล

สําหรับการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาและการปรับปรุงหลักสูตรที่สถานศึกษารับผิดชอบตอไป 

 

  



 

สวนท่ี 3 

ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 
 เพื่อใหเปนไปตามขอบงช้ีคณะหรือหลักสูตร จึงกําหนดระบบและกลไกในการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชาตางๆ อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด เพื่อใหไดผลการ

ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีทีก่ําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีข้ึนไป โดยมี

รูปแบบของระบบและกลไกในการทวนสอบ ดังน้ี  

 1.   คณะอาจแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษารายวิชาระดับคณะ    

ในแตละปการศึกษาซึ่งประกอบไปดวย  

   1.1 รองคณบดีฝายวิชาการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน  

   1.2 กรรมการหลักสูตรหรืออาจารยประจําหลักสูตร  

   1.3 อาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของคณะ 

 2.   ใหหลักสูตรที่เปดดําเนินการจัดสงรายช่ือรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษาน้ันๆ โดยแบงเปน

ภาคการศึกษาตนและปลาย ไปยังคณะกรรมการทวนสอบฯ ระดับหลักสูตร 

 3.   คณะกรรมการทวนสอบฯ ระดับหลักสูตรจะดําเนินการสุมรายวิชาอยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษาโดยแบงการสุมเปนภาคการศึกษาตนและปลายของแตละหลักสูตร   

เพื่อดําเนินการทวนสอบ โดยจะไมทําการทวนสอบรายวิชาเดิมที่เคยทวนสอบมาแลวในปการศึกษาน้ันๆ และ

พยายามกระจายการทวนสอบใหครบทุกรายวิชาในหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่กําหนดของหลักสูตร สําหรับ

รายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาพื้นฐาน ควรดําเนินการทวนสอบทุกรายวิชา  

 4.   เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาคณะกรรมการทวนสอบฯ ระดับหลักสูตร จะแจงรายช่ือรายวิชาที่

จะทวนสอบไปยังหลักสูตรเพื่อใหหลักสูตรประสานงานกับผูรับผิดชอบรายวิชาในการจัดเตรียมเอกสารตางๆ 

ไดแก มคอ 3 หรือ มคอ. 4 มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 และขอสอบ รายงาน หรือเอกสารที่รายวิชาทําการ

ประเมินผลการเรียนรู สงมาใหคณะกรรมการทวนสอบฯ ระดับหลักสูตร หลังจากน้ันคณะกรรมการฯ จะกําหนด

รูปแบบของการทวนสอบในแตละรายวิชาใหสอดคลองกับธรรมชาติหรือบริบทของรายวิชา เชน การตรวจสอบ 

การประเมิน การสัมภาษณ ฯลฯ เพื่อยืนยันและพิสูจนวาสิ่งที่กําหนดข้ึนน้ันไดมีการดําเนินการและบรรลุ

เปาหมายตามวัตถุประสงคที่กําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวามาตรฐานผลการเรยีนรูทีค่าดหวังเปนที่เขาใจตรงกันและ

มีการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ  

 5.   หลังจากการดําเนินการทวนสอบแลวคณะกรรมการฯ จะรายงานผลการทวนสอบให

หลักสูตรทราบเพื่อ หลักสูตรจะไดวางแผนพัฒนาและปรับปรุงรายวิชา และแจงผลการพิจารณาของหลักสูตร

ไปยังผูรับผิดชอบรายวิชาเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาใหเปนไปตามความตองการของ

หลักสูตรตอไป และใหกรรมการทวนสอบฯ สงผลการทวนสอบไปยังกรรมการบริหารสูงสุดของคณะหรือ

คณะกรรมการทวนสอบระดับคณะ (ถามี) หรือหลักสูตรอีกทางหน่ึงดวย  

 6.   คณะหรือหลักสูตรพิจารณาผลการทวนสอบ และวางแผนพัฒนา เพื่อกําหนดทิศทางและ

นโยบายในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
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 ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผลท่ีได ชวงเวลา 

คณะ แตงต้ังกรรมการทวนสอบ คําสั่งแตงต้ังกรรมการ

ทวนสอบ 

กอนเปดภาคการศึกษา 

กรรมการทวนสอบ ประชุมและจัดทําคูมือ

ทวนสอบ 

คูมือทวนสอบ กอนเปดภาคการศึกษา 

อาจารยผูสอน สงรายงาน มคอ.3 หรือ 

มคอ.4 (ถามี) 

- มคอ.3 หรือ มคอ.4  

- เครื่องมือการทวนสอบ 

กอนเปดภาคการศึกษา 

30 วัน 

กรรมการทวนสอบ ประชุมและเตรียมการ

ทวนสอบ 

- หลกัสูตรสงรายวิชาที่

เปดสอน 

- สุมรายวิชาจาํนวน  

25 % 

- แจงช่ือวิชาและขอ

เอกสาร 

แผนการดําเนินการทวน

สอบ 

กอนเปดภาคการศึกษา 

กรรมการทวนสอบ ดําเนินการทวนสอบ  

- สรปุรปูแบบทวนสอบ 

- ปฏิบัติการทวนสอบ 

- สรปุผลการทวนสอบ 

- เขียนรายงานผลการ

ทวนสอบ 

รายงานผลการทวนสอบ สิ้นสุดภาคการศึกษา  

กรรมการทวนสอบ การรายงานผลการทวน

สอบ 

- ผูรบัผิดชอบรายวิชา 

- ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

- กรรมการคณะ 

รายงานผลการทวนสอบ สิ้นสุดภาคการศึกษา 

กรรมการคณะ ประชุมและสะทอนผล

เพื่อการปรับปรงุ 

ผลการประชุมและขอ

ปรับปรงุ 

สิ้นสุดภาคการศึกษา 

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร ประชุมและสะทอนผล

เพื่อการปรับปรงุ 

ผลการประชุมและขอ

ปรับปรงุ 

สิ้นสุดภาคการศึกษา 

ผูรบัผิดชอบรายวิชา ประชุมและสะทอนผล

เพื่อการปรับปรงุ 

ผลการประชุมและขอ

ปรับปรงุ 

สิ้นสุดภาคการศึกษา 
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ระบบ กลไก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา

อาจารยผูสอนเลือกเครื่องมือที่จะใชในการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิกับนักศึกษา 

อาจารยผูสอนศึกษาเครื่องมือที่จะใชในการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิกับ มคอ.3 หรือ มคอ. 4 

อาจารยผูสอนดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิกับ

นักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู 

อาจารยผูสอนประเมินผลการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิและจัดทําขอเสนอแนะ 

อาจารยผูสอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พรอมแนวทาง

การปรับปรุงรายงานใน มคอ. 5 หรือ มคอ.6 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รายงานผลการ

ทวนสอบตอกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

อาจารยผูสอน 

สัปดาหที่ 1 – 15 ของแตละ

ภาคการศึกษา 

กรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร / 

ระดับคณะ ตรวจสอบรายงานผล 

กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายงานผลตอ

มหาวิทยาลัย 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ภายใน 15 วันหลังส้ินสุด

การศึกษา 

ปรับปรุงแกไข 

กรรมการทวนสอบ 

ภายใน 5 วันนับจากวันรับ

รายงาน 

มหาวิทยาลัยใหแนวทางและขอเสนอแนะ 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระดับรายวิชา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

อาจารยผูสอนเลือก

เครื่องมือที่จะใชใน

การทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิ 

อาจารยผูสอนศึกษา

เครื่องมือที่จะใชใน

การทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิกับ มคอ.3 

หรือ มคอ. 4 

อาจารยผูสอน

ดําเนินการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิกับ

นักศึกษาตาม

มาตรฐานการเรียนรู 

อาจารยผูสอน

ประเมินผลการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิและ

จัดทําขอเสนอแนะ 

อาจารยผูสอน

รายงานผลการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิตอ

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร พรอม

แนวทางการ

ปรับปรุงรายงานใน 

มคอ.5 หรือ มคอ.6 

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร รับทราบ

รายงานการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิ 

กรรมการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิตรวจสอบ

ความครบถวน ความ

ถูกตองของรายงาน

ทุกรายวิชา 

กรรมการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิ

ประมวลผลและ

แนวทางปรับปรุง

เสนออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรประมวลผล

และแจงผล แนวทาง

ปรับปรุงเสนอตอ

อาจารยผูสอนและ

แจงคณะ 

- รายงาน มคอ.7 

คณะแตงตั้ง

คณะกรรมการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิระดับ

หลักสูตรและ

นําเสนอรายงานผล

การทวนสอบ 

คณะรับทราบ

รายงานการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิ

นักศึกษา 

คณะแตงตั้ง

คณะกรรมการตดิตาม

และประเมินผลการ

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

นักศึกษา และ

นําเสนอรายงานผล

การทวนสอบตอ 

(ถามี) 

คณะกรรมการฯ 

ตรวจสอบความ

ครบถวน ความ

ถูกตองของรายงาน 

และสรุปผลและ

แนวทางปรับปรุงทุก

หลักสูตรในระดับ

คณะ (ถามี) 

คณะกรรมการฯ

รายงานผลตอคณะ 

(ถามี) 

คณะประมวลผลและ

แจงผล แนวทาง

ปรับปรุงเสนอตอ

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและ

รายงานตอ

มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย

รับทราบรายงานการ

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

นักศึกษาจากคณะ 

มหาวิทยาลัย

พิจารณารายงาน

และใหแนวทาง 

ขอเสนอแนะการ

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

นักศึกษา 

- ระดับรายวิชา 

- ระดับหลักสูตร 

- ระดับคณะ 



 

สวนท่ี 4 

การดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 

 เมื่อกรรมการทวนสอบไดรายวิชาที่จะทําการทวนสอบแลว กรรมการจะประสานงานไปยังคณะ

เพื่อใหหลักสูตรจัดสงเอกสารตาง ๆ มาเพื่อใชในการทวนสอบซึ่งประกอบดวย  

 1.  รายละเอียดของหลักสูตร หรือ มคอ. 2  

 2.  รายละเอียดของรายวิชาหรือ มคอ. 3  

 3.  รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาหรือ มคอ. 5  

 4.  ช้ินงานที่รายวิชาใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ไดแก รายงาน ขอสอบ 

บทความวิชาการ  

 5.  เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูในแตละดาน  

วิธีการทวนสอบ  

 กรรมการทวนสอบอาจเลือกใชวิธีการทวนสอบตาง  ๆคือ การทวนสอบจากเอกสารตางๆ การทวนสอบ

โดยการสัมภาษณอาจารยผูสอน การทวนสอบโดยการสัมภาษณนักศึกษา ซึ่งโดยปกติจะทวนสอบจากเอกสาร

ตางๆ กอน ถาตองการขอมูลเพิ่มเติมอาจเลือกใชการสัมภาษณอาจารยผูสอนหรือนักศึกษา เพื่อคนหาขอมูล

เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม หรือดําเนินการดังน้ี 

 1.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแจงอาจารยผูสอนกําหนดใหการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

 2.  อาจารยผูสอนศึกษาคูมือการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิเลือกเครื่องมือที่จะนํามาใชในการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรูใหสัมพันธสอดคลองกับ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือ

รายละเอียดของประสบการณวิชาชีพ (มคอ.4) 

 3.  อาจารยผูสอนดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรูโดยกระบวนการ 

อาทิ การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมินผล จนถึงสัปดาหสุดทายของการเรียนการสอน โดยใช

เครื่องมือ อาทิแบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสํารวจ แบบประเมิน และแบบสัมภาษณ 

 4. อาจารยผูสอนประมวลผลและเขียนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูเพื่อใชประกอบการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 

 5.  อาจารยผูสอนนําเสนอรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

พรอมแนวทางปรับปรงุ รายงานในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือ รายงานการดําเนินการ

ของประสบการณวิชาชีพ (มคอ.6) 

 6.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ ระดับหลักสูตร 

โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมเปนกรรมการ โดยมีจํานวนตามความเหมาะสม 

 



 

18 
 

 7.  คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ ศึกษารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของอาจารย

ผูสอนโดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและสามารถเก็บขอมูลเพิ่มเติมโดยใชเครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

ในแตละดานและภาพรวม 

 8.  คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทําการประมวลผลขอมูล และจัดทํารายงานพรอมเสนอ

แนวทางปรับปรุงเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 9.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแจงผลและแนวทางปรับปรุงตออาจารยผูสอนและรายงานผล

ตอคณะ รวมถึงรายงานในรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

 10.  ในการติดตามระดับคณะน้ัน คณะอาจแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ 

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ ศึกษารายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯแลวสรุปผลพรอมเสนอแนวทางปรับปรุงหรือ

พัฒนาก็ได ทั้งน้ีใหอยูในดุลพินิจของแตละคณะ 

 11.  คณะที่มีการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ ระดับคณะ

ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯรายงานใหคณะทราบเพื่อแจงผลและ

แนวทางปรับปรุงไปยังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และเสนอตอมหาวิทยาลัยฯ 

 12.  มหาวิทยาลยัฯรับทราบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯและใหแนวทางหรือเสนอแนะใหไป

ดําเนินการแตละระดับ ไดแก ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับรายวิชา 

กระบวนการทวนสอบ  
 ในการทวนสอบกรรมการทวนสอบจะดําเนินการทวนสอบโดยใชแนวทางดังน้ีคือ  

 1.  การวิเคราะหความสอดคลองของรายวิชา (มคอ. 3 หมวดที่ 2 จุดมุงหมายของรายวิชา หรือ 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูรายวิชา หรือ หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร 

(มคอ. 2 หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล และ curriculum mapping) เพื่อประเมิน

วารายวิชาไดดําเนินการจัดการเรียนรูใหผูเรียนครอบคลุม ครบถวน และตรงตามที่หลักสูตรกําหนดหรือไม รวมถึง

ความสอดคลองของแตละหมวดที่เกี่ยวของกับผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผลในรายวิชา  

  1.1  ความสอดคลองของหมวดตางๆ ภายในรายวิชา (มคอ. 3) กับหลักสูตร (มคอ. 2 หมวดที ่4 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล และ curriculum mapping)  

  1.2  ความสอดคลองของหมวด 2 จุดมุงหมายของรายวิชา หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู

รายวิชา และ หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผลในรายวิชา (มคอ. 3)  

 2.  การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาในดานตางๆ และ ผลการประเมินผลการเรียนรูของ

รายวิชาดานตางๆ สอดคลองกับผลการเรียนรูหรอืวัตถุประสงคการเรียนรูทีก่ําหนด ความเหมาะสมของรูปแบบ

วิธีการสอนกับวิธีการประเมินผล และขอคิดเห็น  

 3.  กรรมการทวนสอบทำการสรุปผลการทวนสอบในภาพรวมของรายวิชา และขอเสนอแนะ  

ในภาพรวมที่ไดจากการทวนสอบรายวิชา  

 4.  กรรมการทวนสอบจัดทํารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ินักศึกษาของหลักสูตร เพื่อสงให

กรรมการหลักสูตรประจําปการศึกษา และคณะกรรมการประจําคณะเพื่อดําเนินการวางแผนการพัฒนา และ

ปรับปรุงหลักสูตรตอไป  
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การรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชา  

 การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรยีนรูของแตละหลักสูตรสามารถดําเนินการไดหลายวิธี

อยูที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารยผูสอนไดตกลงกัน เมื่อดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิแลว

จะตองมีการเขียนรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิดวย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีนจึงไดหารือกับผูที่

เกี่ยวของโดยตรงคือหลักสูตร นอกจากแบบรายงานที่จัดทําเพิ่มใหมแลว หลักสูตรตางๆ ตองรายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) เมื่อประเมินผลการ

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิแลวจะตองรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิเพื่อนําขอคนพบ ขอสรุป และขอเสนอแนะ 

ซึ่งเปนผลจากการรวบรวม การวิเคราะหและการแปลความหมายขอมูลมารายงานไวใน มคอ. 5 หมวดที่ 3 และ

แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารยผูสอน สําหรับระดับรายวิชา และรายงานในมคอ. 7 สําหรับระดับ

หลักสูตร 

 ในการจัดทํารายงานผลการทวนสอบจะประกอบดวยสวนตาง คือ  

 1.  บทสรุปสําหรับผูบริหาร  

 2.  รายวิชาในแผนการศึกษาในหลักสูตรและรายวิชาที่ทวนสอบฯ  

 3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

 4.  ผลการทวนสอบแตละรายวิชา (ตามจํานวนรายวิชาที่ทวนสอบ)  

 5. สรุปผลการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร  

 6.  ภาคผนวก: คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบ  

การสรุปผลการทวนสอบ  

 แจงผลการประเมนิโดย รวบรวมผลการประเมินการทวนสอบในรายวิชาตางๆในหลักสูตร พรอมสรุป

ภาพรวมใหผูรับผิดชอบหรืออาจารยประจําหลักสูตรทราบ นอกจากน้ีหลักสูตรอาจออกแบบแบบประเมินหรือ

แบบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา เพื่อใหนักศึกษาประเมินตนเองภายหลังสิ้นสุดการเรียนรายวิชา

วาไดเกิดผลการเรียนรูตามที่มาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชามุงหวังหรือไม มากนอยเพียงใด  

การนําผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาไปรายงานผลใน มคอ. 5 และ มคอ. 7  

 หลังจากรับทราบผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชา  

 1.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชานําขอมูล/ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิมารายงานไวใน มคอ.5 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ขอ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

 2.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารยประจําหลักสูตรนํารายงานผลการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิเปนเอกสารหลักฐานในการประเมินคุณภาพหลักสูตรใน มคอ.7 หมวดที่ 6 สรุปการประเมิน

หลักสูตร ขอ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานขอที่ 6 

“มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา”  
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 3.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารยประจําหลักสูตรนํารายงานผลการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิรายวิชานําไปใหขอเสนอในการพัฒนาหลกัสตูร ในหมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลกัสูตร 

ขอ 2 ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร  

 4.  กรรมการบริหารสูงสุดของคณะนําผลการทวนสอบไปทบทวนเพื่อนําไปสูการกําหนด

นโยบายการปรับปรุงหลักสูตร  
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แบบสําหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา กระบวนวิชาและระดับหลักสูตร 

 

ชื่อ รายการ ผูเก่ียวของ/ดําเนินการ 

ทส. 01  แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน (ปรับคําถามตามผลการเรียนรูที่กําหนดในหลักสูตร หรือ

ประเมินดวยแบบอื่น) ใชเอกสารอื่นแทนได 

นักศึกษา 

ทส. 02 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิระดับกระบวนวิชา  อาจารยผูสอน/สาขาวิชา 

ทส. 03 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิระดับกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป อาจารยผูสอน/สาขาวิชา 

ทส. 04 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิระดับกระบวนวิชา (สําหรับผู

ประเมินรายบุคคล) 

คณะกรรมการทวนสอบ 

ทส. 05 แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชาที่เปด

สอนโดยคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู  

คณะกรรมการทวนสอบ 

ทส. 06 แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ของนักศึกษา  

คณะกรรมการทวนสอบ 

ทส.07 แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  สาขาวิชา 

ทส.08 แบบสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ฝายวิชาการคณะ 
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แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หลักสูตร ........................................ สาขาวิชา ............................. 

(ขอคําถามขึ้นอยูกับผลการเรียนรูแตละดานของแตละหลกัสูตรสามารถเพ่ิมเติม แกไขได) 

 

ช่ือวิชา ................................................................................... รหัสรายวิชา ...................................................... 

ช่ืออาจารยผูสอน ........................................................................................ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 25.............          วันที่ประเมิน .................................................................... 

คําชี้แจง การประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับ

ระดับความรูความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม หลังจากเรียนวิชาน้ีแลว จึงขอความรวมมือจากนักศึกษาในการ

ประเมินตนเองตามความเปนจริงโดยใสเครื่องหมาย ลงในชองที่เหน็วาใกลเคียงความจริงมากที่สุด ดังน้ี 

   5   หมายถึง   มีมากท่ีสุด     4   หมายถึง   มีมาก            3    หมายถึง   มีปานกลาง 

   2   หมายถึง   มีนอย          1  หมายถึง   มีนอยมาก        0    หมายถึง  ไมมี/ไมสามารถตอบได 

1. รายการประเมิน 

ความรูความสามารถ  ทักษะ พฤติกรรม 

ผลการเรียนรูภายหลังเรียนรายวิชาน้ี 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

มาก 

0 

ไมมี/ไม

สามารถ

ตอบได 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ความมีวินัย และความรับผิดชอบ 

      

1.2 ความซื่อสัตย สุจริต       

1.3 ความเสียสละ       

1.4 สามารถเปนตัวอยางที่ดีใหแกผูอื่น       

1.5 มีความสามัคคี       

ภาพรวมดานคุณธรรม จริยธรรม       

2. ดานความรู 

2.1 ไดความรูความเขาใจในวิชาน้ีจากช้ันเรียน 

      

2.2 ไดความรู ความเขาใจในรายวิชาน้ีจากการศึกษา

ดวยตนเอง 

      

2.3 ความรูที่ศึกษามากอนการเรยีนวิชาน้ี       

2.4 สามารถผสมผสานความรูในวิชาน้ีเขากับความรู

ที่เกี่ยวของสัมพันธกันในรายวิชาอื่น 

      

ทส  

สาํหรับนกัศึกษา 
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ความรูความสามารถ  ทักษะ พฤติกรรม 

ผลการเรียนรูภายหลังเรียนรายวิชาน้ี 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

มาก 

0 

ไมมี/ไม

สามารถ

ตอบได 

2.5 มีความสามารถในการประยุกตใชความรูใน

สถานการณใหม และชีวิตจรงิ 

      

ภาพรวมดานความรู       

3. ดานทักษะทางปญญา 

3.1 สามารถบรูณาการความรูใหเกิดประโยชนแก

ตนเองและสวนรวม 

      

3.2 สามารถหาแนวทางในการแกปญหาโดยใชความรูที่ม ี       

3.3 มีความสามารถในการคิดอยางมเีหตุผล       

3.4 มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ       

3.5 มีความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค       

ภาพรวมภาพรวมดานทักษะทางปญญา       

4.   ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

4.1  สามารถทํางานกลุมตามบทบาท 

      

4.2  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานและบุคคลทั่วไป       

4.3  สามารถเรียนรูอยางตอเน่ือง       

4.4 มีความสามารถในการบรหิารจัดการและภาวะผูนํา       

4.5 มีความฉลาดทางอารมณ       

ภาพรวมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคและ 

ความรับผิดชอบ 

      

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งการฟง พูด อานและเขียน 

      

5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อ

การสบืคน ศึกษาดวยตนเอง นําเสนอและสื่อสาร 

      

5.3 เขาใจปญหา วิเคราะห และเลือกใชกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร และสถิติที่เหมาะสมในการแกปญหา 
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2. ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

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

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

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

หมายเหตุ ใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 

 1.  ตรวจสอบวารายวิชาที่รับผิดชอบมีการระบุความรับผิดชอบในแผนที่แสดงการกระจาย 

ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชาในผลการเรียนรูใดบางในแตละดาน และตัดผลการเรียนรูที่

รายวิชาไมไดมีความรับผิดชอบหรือมีความรับผิดชอบรองออกจากแบบประเมินทวนสอบ 01 

 2.  เมื่อแบบประเมินน้ีคงเหลือเฉพาะผลการเรยีนรูที่รายวิชามีความรบัผิดชอบหลกัแลว ใหระบุเพิ่ม

ขอมูลแสดงรายละเอียดของผลการเรียนรูที่รายวิชากําหนดในสวนทายของผลการเรียนรูน้ันๆ เชน 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

ระดับผลสัมฤทธิ์ภายหลังเรียนรายวิชาน้ี 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

มาก 

0 

ไมมี/ไม

สามารถ

ตอบได 

ดานคุณธรรม จริยธรรม   

1)  มีความซื่อสัตยสุจริต คือ การไมลอกงาน การ

ระบุแหลงอางอิงเมื่อมีการนําผลงานของผูอื่นมา

นําเสนอในงานของตน  

      

 3.   เมื่อเพิ่มเติมขอมูลครบถวนทุกผลการเรียนรูทีร่ายวิชามีความรับผิดชอบหลักแลว ใหมอบหมาย

อาจารยผูสอนในทุกหมูเรียนนําไปใหผูเรียนประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนตามมาตรฐาน    

ผลการเรียนรู 

ความรูความสามารถ  ทักษะ พฤติกรรม 

ผลการเรียนรูภายหลังเรียนรายวิชาน้ี 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

มาก 

0 

ไมมี/ไม

สามารถ

ตอบได 

5.4 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลและตัวเลข       

5.5 รูเทาทันสื่อและขอมลูขาวสาร       

ภาพรวมภาพรวมดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในภาพรวม 5 ดาน       
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แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิร์ะดับกระบวนวิชา 

ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 

โดย อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชา..................................................... 

ภาคการศึกษาที่ ..................ปการศึกษา ....................................... 

(ตัวบงช้ีผลการดําเนินการที่ 6 ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552) 

 

ตอนท่ี 1 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู 

ช่ือวิชา ....................................................... อาจารยผูสอน ................................................................. 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
วิธีทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

(เขียนบรรยาย) ดาน รายละเอียด 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

1.1 ............................... 

(เลอืกมาเฉพาะความ

รับผิดชอบหลักของวิชา

น้ัน) 

  

2. ความรู 2.1 

2.2 

  

3.ทักษะทางปญญา 3.1 

3.2 

3.3 

  

4. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.1 

4.2 

4.3 

 

  

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

การสือ่สารและการ

ใชเทคโนโลยี 

5.1 

5.2 

 

 

  

6. ทักษะวิชาชีพ 

 

6.1 

6.2 

  

 

ทส 2 

สาํหรับอาจารย

ผูสอน/สาขาวิชา 
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ตอนท่ี 2  ผลการพิจารณาสัดสวนของคะแนนเก็บและเกณฑการตัดสินผลการเรียน 

  คะแนนเก็บ 

 (   )   เหมาะสม เน่ืองจาก.............................................................................................................. 

 (   )   ไมเหมาะสมเน่ืองจาก........................................................................................................... 

แนวทางการแกไข ดังน้ี 

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

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

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

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

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

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

 

เกณฑการตัดสินผลการเรียน 

 (    )   เหมาะสม เน่ืองจาก............................................................................................................ 

 (    )   ไมเหมาะสมเน่ืองจาก........................................................................................................... 

แนวทางการแกไข ดังน้ี 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ลงช่ือ..................................................................... 

      (....................................................................) 

                      อาจารยผูสอน 

ลงช่ือ..................................................................... 

      (....................................................................) 

                     ประธานหลักสูตร 
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แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับกระบวนวิชา 

ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3 

โดย คณะกรรมการวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป 

ภาคการศึกษาที่ ........... ปการศึกษา …….. 

รายวิชา .......................................................................... 

ผูรับผิดชอบรายวิชา …………………………………………………………………………………………….………… 

ตอนท่ี 1 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู 

ช่ือวิชา ............................................................................................ 

อาจารยผูสอน  1. ................................................................. 2. ................................................................. 

  3. ................................................................. 4. ................................................................. 

  5. ................................................................. 6. ................................................................. 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ............................................................................................ 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
วิธีทวนสอบ ผลการทวนสอบ 

ดาน รายละเอียด 

คุณธรรม จริยธรรม 1. ..................................... 

 (เลือกมาเฉพาะความ

รับผิดชอบหลักของวิชาน้ัน) 

1.ใหนักศึกษาตอบ

แบบสอบถามปลายเปด 

2.สัมภาษณนักศึกษาที่

เคยลงทะเบียน 

1.1 นักศึกษาตระหนักถึง

ความสําคัญของการมีวินัย

และนํามาใชในการดํารงชีวิต 

ความรู 2.1 

2.2 

  

ทักษะทางปญญา 3.1 

3.2 

3.3 

  

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

4.1 

4.2 

4.3 

  

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี 

5.1 

5.2 

  

ทักษะวิชาชีพ  

 

  

ทส 3 

สาํหรับอาจารยผูสอน/

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป 
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ตอนท่ี 2 ผลการพิจารณาสัดสวนของคะแนนเก็บและเกณฑการตัดสินผลการเรียน 

 คะแนนเก็บ    

 (    )  เหมาะสม เน่ืองจาก............................................................................................................... 

 (    ) ไมเหมาะสมเน่ืองจาก.............................................................................................................. 

แนวทางการแกไข ดังน้ี 

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

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

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

เกณฑการตัดสินผลการเรียน    

 (    )   เหมาะสม เน่ืองจาก.............................................................................................................. 

      (    )   ไมเหมาะสมเน่ืองจาก .......................................................................................................... 

 แนวทางการแกไข ดังน้ี 

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

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

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

ตอนท่ี 3 ผลการพิจารณาขอสอบ 

ระดับการใหคะแนน           3 หมายถึง เหมาะสมอยูในระดับ มาก 

2 หมายถึง เหมาะสมอยูในระดับ พอใช 

1 หมายถึง เหมาะสมอยูในระดับ ควรปรับปรุง 

ประเภท ขอสอบเก็บคะแนน 1 ขอสอบเก็บคะแนน 2 (ถามี) ขอสอบปลายภาค 

ผลการพจิารณา/

ลักษณะ 

(   )   อัตนัย   

(   )   ปรนัย 

(   )   อัตนัย   

(   )   ปรนัย 

(   )   อัตนัย   

(   )   ปรนัย 

1. ความเหมาะสมของ

ลักษณะขอสอบ 
(   ) 3  (   ) 2  (   )  1 (   ) 3  (   ) 2  (   )  1 (   ) 3  (   ) 2  (   )  1 

2. ความครอบคลุมกับ

เน้ือหา 
(   ) 3  (   ) 2  (   )  1 (   ) 3  (   ) 2  (   )  1 (   ) 3  (   ) 2  (   )  1 

3. ความสอดคลองกับผล

การเรียนรูที่คาดหวัง 
(   ) 3  (   ) 2  (   )  1 (   ) 3  (   ) 2  (   )  1 (   ) 3  (   ) 2  (   )  1 

4. ความเหมาะสมของ

วิธีการตรวจใหคะแนน 
(   ) 3  (   ) 2  (   )  1 (   ) 3  (   ) 2  (   )  1 (   ) 3  (   ) 2  (   )  1 

สิ่งที่ควรปรบัปรุง .................................... 

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

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

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

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

.................................... 
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ลงช่ือ..................................................................... 

      (................................................................) 

                    อาจารยผูสอน 

ลงช่ือ..................................................................... 

      (................................................................) 

                     อาจารยผูสอน 

ลงช่ือ..................................................................... 

      (................................................................) 

                    อาจารยผูสอน 

ลงช่ือ..................................................................... 

      (................................................................) 

                      อาจารยผูสอน 

ลงช่ือ..................................................................... 

      (................................................................) 

                    อาจารยผูสอน 

ลงช่ือ..................................................................... 

      (................................................................) 

                      อาจารยผูสอน 
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แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชาท่ีเปดสอน 

โดยคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู (กรรมการรายบุคคล) 

รหสัวิชา .................................  ช่ือวิชา ................................................................................ 

อาจารยผูสอน ........................................................................................ 

สาขาวิชา ............................................................................................... 

ประจําภาคการศึกษาที่ ................. ปการศึกษา ................................. 

 

รายละเอียดการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบสอดคลอง 

รายละเอียด 

ท่ีไมสอดคลอง 
  5

 =
 ม

าก
ที่ส

ุด 

  4
= 

มา
ก 

  3
= 

ปา
นก

ลา
ง 

  2
= 

นอ
ย 

  1
=น

อย
ที่ส

ุด 

 

1. เน้ือหาการสอน 

     

 

   1.1 มีความครอบคลุม สอดคลอง กับคําอธิบาย

รายวิชา      

 

   1.2 มีความสอดคลองเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

     

 

   1.3 มีความสอดคลองเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานความรู      
 

   1.4 มีความสอดคลองเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานทักษะทางปญญา      

 

   1.5 มีความสอดคลองเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ      

 

   1.6 มีความสอดคลองเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      

 

2. วิธีการสอน 

     

 

   2.1 มีความสอดคลองเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม      

 

   2.2 มีความสอดคลองเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานความรู      

 

   2.3 มีความสอดคลองเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานทักษะทางปญญา      

 

ทส 4 

สาํหรับกรรมการ

รายบุคคล 
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รายละเอียดการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบสอดคลอง 

รายละเอียด 

ท่ีไมสอดคลอง 

  5
 =

 ม
าก

ที่ส
ุด 

  4
= 

มา
ก 

  3
= 

ปา
นก

ลา
ง 

  2
= 

นอ
ย 

  1
=น

อย
ที่ส

ุด 

 

   2.4 มีความสอดคลองเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ      

 

   2.5 มีความสอดคลองเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      

 

3. การประเมินผล 
     

 

   3.1 การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

        1) มีความสอดคลองเหมาะสมกบัมาตรฐานผล

การเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

     

 

        2) มีความสอดคลองเหมาะสมกบัมาตรฐานผล

การเรียนรูดานความรู      

 

        3) มีความสอดคลองเหมาะสมกบัมาตรฐานผล

การเรียนรูดานทักษะทางปญญา      
 

        4) มีความสอดคลองเหมาะสมกบัมาตรฐานผลการ

เรยีนรูดานทกัษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ      

 

        5) มีความสอดคลองเหมาะสมกบัมาตรฐานผล

การเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      

 

   3.2 มีการใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่

หลากหลาย 

         1) การสังเกตพฤติกรรม เชน การเขาช้ันเรียน การมี

สวนรวม 

     

 

       2) การประเมินผลงาน/รายงาน/การนําเสนอ

ผลงาน 

     

 

       3) การสอบถาม/การสมัภาษณ       

       4) การทดสอบ       

       5) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................ 
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รายละเอียดการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบสอดคลอง 

รายละเอียด 

ท่ีไมสอดคลอง 

  5
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ุด 

 

   3.3 มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาอยาง

ตอเน่ือง 

        1) กอนจัดการเรียนการสอน      

 

        2) ระหวางจัดการเรียนการสอน 

     

 

        3) หลังสิ้นสุดจัดการเรียนการสอน       

   3.4 มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิที่ไดจากคะแนนเกบ็และ

คะแนนสอบ  

     

 

   3.5 การวัดและประเมินผลสอดคลองเหมาะสมกบั

กิจกรรมการเรียนการสอน      

 

   3.6 มีการวัดและประเมินผลเปนไปตามแผนการ

ประเมินผล (สัปดาหทีจ่ะประเมิน) กับการดําเนินการ

จริง 

     

 

   3.7 เครื่องมือวัดและประเมินผล และผลงาน 

        1) เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความ

สอดคลองครอบคลมุกับเน้ือหารายวิชา และกจิกรรม

การเรียนการสอน      
 

        2) เครื่องมอืวัดและประเมินผลมรีองรอยการให

คะแนน 

     

 

        3) ผลงานมีความสอดคลองครอบคลมุกบั

เน้ือหารายวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอน      

 

        4) ผลงานมีรองรอยการใหคะแนน       

4. ลักษณะการกระจายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       

   4.1 ปกติ (นักศึกษาสวนใหญไดคะแนนกลางๆ) 

     

 

   4.2 เบซาย (นักศึกษาสวนใหญไดคะแนนสูง)       

   4.3 เบขวา (นักศึกษาสวนใหญไดคะแนนตํ่า) 

     

 

   4.4 ไมสามารถบอกลักษณะการกระจายได       

5. มีการนําปญหาการจัดการเรยีนการสอนมา

วิเคราะหหาแนวทางการแกปญหา 
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รายละเอียดการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบสอดคลอง 

รายละเอียด 

ท่ีไมสอดคลอง 

  5
 =

 ม
าก

ที่ส
ุด 

  4
= 

มา
ก 

  3
= 

ปา
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  2
= 
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ย 

  1
=น

อย
ที่ส

ุด 

 

6. มีการนําปญหาผลการเรียนและระดับคะแนนมา

วิเคราะหหาแนวทางการแกปญหา 

     

 

7. มีการนําผลการจัดการเรียนการสอนในภาค

การศึกษา/ปการศึกษาท่ีผานมา มาใชในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน      

 

 ผูรับรองขอมูลผลการทวนสอบ 

 

 

 
 

   ลงช่ือ........................................................... 

         (........................................................) 

                           ผูประเมิน 

      ลงช่ือ........................................................... 

            (..........................................................) 

                            ผูประเมิน 
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แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชาท่ีเปดสอน 

โดยคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู 

รหัสวิชา .................................  ช่ือวิชา ...................................................................................................... 

อาจารยผูสอน ............................................................................................................................................. 

สาขาวิชา ............................................................................................... 

ประจําภาคการศึกษาที่ ................. ปการศึกษา ................................. 

รายละเอียดการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

รายละเอียด 

ท่ีไมสอดคลอง 

กรรมการ 

1 

กรรมการ 

2 

กรรมการ 

3 

  ส
อด

คล
อง

 

  ไ
มส

อด
คล

อง
 

  ส
อด

คล
อง

 

  ไ
มส

อด
คล

อง
 

  ส
อด

คล
อง

 

  ไ
มส

อด
คล

อง
 

1. เน้ือหาการสอน 

      

 

1.1 มีความครอบคลุม สอดคลอง กับคําอธิบาย

รายวิชา 

       

1.2 มีความสอดคลองเหมาะสมกบัมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

       

1.3 มีความสอดคลองเหมาะสมกบัมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานความรู 

       

1.4 มีความสอดคลองเหมาะสมกบัมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานทักษะทางปญญา 

       

1.5 มีความสอดคลองเหมาะสมกบัมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

       

1.6 มีความสอดคลองเหมาะสมกบัมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       

2. วิธีการสอน        

2.1 มีความสอดคลองเหมาะสมกบัมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

       

2.2 มีความสอดคลองเหมาะสมกบัมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานความรู 

       

ทส 5 

สาํหรับกรรมการ 
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รายละเอียดการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

รายละเอียด 

ท่ีไมสอดคลอง 

กรรมการ 

1 

กรรมการ 
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กรรมการ 
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  ส
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  ไ
มส

อด
คล

อง
 

  ส
อด

คล
อง

 

  ไ
มส

อด
คล

อง
 

  ส
อด

คล
อง

 

  ไ
มส

อด
คล

อง
 

2.3 มีความสอดคลองเหมาะสมกบัมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานทักษะทางปญญา 

       

2.4 มีความสอดคลองเหมาะสมกบัมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

       

2.5 มีความสอดคลองเหมาะสมกบัมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       

3. การประเมินผล        

3.1 การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1) มีความสอดคลองเหมาะสมกบัมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

       

2) มีความสอดคลองเหมาะสมกบัมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานความรู 

       

3) มีความสอดคลองเหมาะสมกบัมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานทักษะทางปญญา 

       

4) มีความสอดคลองเหมาะสมกบัมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

       

5) มีความสอดคลองเหมาะสมกบัมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       

3.2 มีการใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่

หลากหลาย 

1) การสงัเกตพฤติกรรม เชน การเขาช้ันเรียน การมี

สวนรวม 

       

2) การประเมินผลงาน/รายงาน/การนําเสนอผลงาน        
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รายละเอียดการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

รายละเอียด 

ท่ีไมสอดคลอง 

กรรมการ 

1 

กรรมการ 

2 

กรรมการ 

3 

  ส
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3) การสอบถาม/การสมัภาษณ        

4) การทดสอบ        

5) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................        

3.3 มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาอยาง

ตอเน่ือง 

1) กอนจัดการเรียนการสอน 

       

2) ระหวางจัดการเรียนการสอน        

3) หลังสิ้นสุดจัดการเรียนการสอน        

3.4 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิที่ไดจากคะแนนเกบ็และ

คะแนนสอบ  

       

3.5 การวัดและประเมินผลสอดคลองเหมาะสมกบั

กิจกรรมการเรียนการสอน 

       

3.6 มีการวัดและประเมินผลเปนไปตามแผนการ

ประเมินผล(สปัดาหทีจ่ะประเมิน) กับการดําเนินการ

จริง 

       

3.7 เครื่องมอืวัดและประเมินผล และผลงาน 

1) เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความสอดคลอง

ครอบคลมุกบัเน้ือหารายวิชา และกจิกรรมการเรียน

การสอน 

       

2) เครื่องมือวัดและประเมินผลมีรองรอยการให

คะแนน 

       

3) ผลงานมีความสอดคลองครอบคลุมกบัเน้ือหา

รายวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอน 

       

4) ผลงานมีรองรอยการใหคะแนน        

4. ลักษณะการกระจายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        

4.1 ปกติ (นักศึกษาสวนใหญไดคะแนนกลางๆ)        

4.2 เบซาย (นักศึกษาสวนใหญไดคะแนนสงู)        
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รายละเอียดการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

รายละเอียด 

ท่ีไมสอดคลอง 

กรรมการ 

1 

กรรมการ 
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กรรมการ 
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4.3 เบขวา (นักศึกษาสวนใหญไดคะแนนตํ่า)        

4.4 ไมสามารถบอกลกัษณะการกระจายได        

5. มีการนําปญหาการจัดการเรยีนการสอนมา

วิเคราะหหาแนวทางการแกปญหา 

       

6. มีการนําปญหาผลการเรียนและระดับคะแนนมา

วิเคราะหหาแนวทางการแกปญหา 

       

7. มีการนําผลการจัดการเรียนการสอนในภาค

การศึกษา/ปการศึกษาท่ีผานมา มาใชในการปรับปรุง

การเรียนการสอน 

       

 

 ผูรับรองขอมูลผลการทวนสอบ 

 

 

ลงช่ือ........................................................... 

(........................................................) 

ผูประเมิน 

ลงช่ือ........................................................... 

(..........................................................) 

ผูประเมิน 

 

 

ลงช่ือ........................................................... 

(.......................................................) 

ผูประเมิน 

 

 

ลงช่ือ........................................................... 

(.............................................) 

ประธานหลักสูตร 

 

วันที่................เดือน...............................พ.ศ..................  
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แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

ช่ือหลักสูตร ..................................................................................................................................... 

คณะ ..............................................................  มหาวิทยาลัย ……………………………………...................... 

 

จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอน/ทวนสอบในปการศึกษา ……………………….. 

 

รายวิชาท่ีเปดสอน รายวิชาท่ีทวนสอบ 
ผลการประเมิน 

x S.D. ระดับ 

ภาคเรียนท่ี ………… ปการศึกษา ……………. (ชั้นปท่ี ……….) 

1.       

2.       

3.       

4.        

5.      

     

ภาคเรียนท่ี ………… ปการศึกษา ……………. (ชั้นปท่ี ……….) 

6.       

7.       

8.       

9.        

10.      

รวมรายวิชาท่ีสอนท้ังหมด    ……………...  รายวิชา 

รวมรายวิชาท่ีทวนสอบท้ังหมด     …………….    รายวิชา 

รอยละของรายวิชาท่ีมีการทวนสอบ  ……………….  

หมายเหตุ     

1. ทําเครื่องหมาย รายวิชาที่ดําเนินการทวนสอบ   

2. คิดเฉพาะรายวิชาตามหลักสูตร ไมรวมวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสร ี  

วิธีการทวนสอบ (ระบุ) 

- แบบประเมินในระบบประเมินการเรียนการสอน ที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัย 

- ประเมินโดยคณะกรรมการทวนสอบ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย......................ที่............/.................... 

 

ทส 6 

สําหรับกรรมการ 
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ผูรับรองขอมูลผลการทวนสอบ 

 

 

ลงช่ือ........................................................... 

(...........................................................) 

ผูประเมิน 

 

ลงช่ือ........................................................... 

(................................................................) 

ผูประเมิน 

 

 

ลงช่ือ........................................................... 

(....................................................) 

ผูประเมิน 

 

 

ลงช่ือ........................................................... 

(.............................................) 

ประธานหลักสูตร 

 

 

 

วันที่................ เดือน ...............................พ.ศ. .................. 
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แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

หลักสูตร…………………………………….. คณะ……………………………………… 

มหาวิทยาลยั.......................................................................... 

ประจําปการศึกษา ................. 

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

 

คําชี้แจง :  

  1. แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพื่อแจง 

ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาหลกัสตูร...............................คณะ...........................................  

มหาวิทยาลัย.............................................................. 

  2. แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  มีจํานวน 3 หมวด  

หมวดท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับหลักสูตร 

 หลักสูตร…………………………………………………..……… เริ่มรับนักศึกษาเมื่อปการศึกษา ……………. 

ดําเนินการเรียนการสอนมาแลว ………….. ป 

หมวดท่ี 2 จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอน/ทวนสอบในปการศึกษา 256.. - 256.. 

 รายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดในหลักสูตร ปการศึกษา ………………. จํานวน ……………… รายวิชา ตาม

ขอกําหนดของตัวบงช้ีระบุบวาจะตองทําการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิฯ อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา

ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา ดังน้ันหลักสูตรจึงดําเนินการทวนสอบ จํานวน ……….. รายวิชา คิดเปนรอยละ 

…………… ดังน้ี 

รายวิชาท่ีเปดสอน รายวิชาท่ีทวนสอบ 
ผลการประเมิน 

x S.D. ระดับ 

ภาคเรียนท่ี ……………. ปการศึกษา ………………….. (ชั้นปท่ี ……………..) 

1.      

2.        

3.            

4.        

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

ทส 7 

สาํหรับสาขาวิชา 
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รายวิชาท่ีเปดสอน รายวิชาท่ีทวนสอบ 
ผลการประเมิน 

x S.D. ระดับ 

ภาคเรียนท่ี ……………. ปการศึกษา ………………….. (ชั้นปท่ี ……………..) 

     

     

     

     

     

     

รวมรายวิชาท่ีสอนท้ังหมด     .............    รายวิชา 

รวมรายวิชาท่ีทวนสอบท้ังหมด     ................    รายวิชา 

รอยละของรายวิชาท่ีมีการทวนสอบ    ................ 

 

รายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดในหลักสูตร ปการศึกษา ...................... จํานวน ................ รายวิชา ตามขอกําหนด

ของ  ตัวบงช้ี  ระบุบวาจะตองทําการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิฯ อยางนอยรอยละ 25   ของรายวิชาที่เปด

สอนในแตละปการศึกษา ดังน้ันหลักสูตรจึงดําเนินการทวนสอบ จํานวน ............. รายวิชา คิดเปนรอยละ 

..............  ดังน้ี 

  

รายวิชาท่ีเปดสอน 
ทวนสอบเมื่อภาค

เรียนท่ี / ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 

x S.D. ระดับ 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา ……….. (ชั้นปท่ี ………) 

1.        

2.        

3.       

4.      

      

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา ……….. (ชั้นปท่ี ………) 

1.      

2.      

3.      

4.      
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รายวิชาท่ีเปดสอน 
ทวนสอบเมื่อภาค

เรียนท่ี / ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 

x S.D. ระดับ 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา .............. (ชั้นปท่ี 2) 

1.      

2.      

3.      

4.      

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  ............ (ชั้นปท่ี 2) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

รวมรายวิชาท้ังหมด     …………..    รายวิชา 

รวมรายวิชาท้ังหมด    ……………….      รายวิชา 

รอยละของรายวิชาท่ีมีการทวนสอบ    ....................... 

 2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ฯ  

 การดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา (ตามที่ไดระบุไว

ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 5 ขอ 2) ตามรายละเอียดดังน้ี 

กระบวนการทวนสอบฯ การดําเนินการ หมายเหตุ 

1. มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู

ของนักศึกษาเปนสวนหน่ึงของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร โดยมี

การทวนสอบทัง้ในระดับรายวิชาและการ

ประมวลผลรวมในแตละปการศึกษา 

ตลอดจนในระดับผลรวมของหลักสูตรเพื่อให

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาเปนไปตาม

วัตถุประสงคของรายวิชาและหลกัสูตร 

-  แตงต้ังกรรมการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิฯ 

- ใชผลประเมินการเรียนการ

สอนผานระบบมหาวิทยาลัย 

 

2. การทวนสอบในระดับรายวิชาใหนักศึกษา

ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 

เพื่อนําผลไปปรบัปรุงการเรียนการสอนให

เหมาะสมกับวัตถุประสงคของรายวิชา 

- ประเมินผลการเรียนการสอน

ผานระบบมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินแสดงใน

หมวดที่ 2  
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กระบวนการทวนสอบฯ การดําเนินการ หมายเหตุ 

3. มีการทวนสอบในแตละปการศึกษา วา

เปนไปตามแผนการสอนและวัตถุประสงค

ของรายวิชา/หลกัสูตรตามที่ต้ังเปาหมายไว 

- การพิจารณาความเหมาะสมของ

ขอสอบและผลการสอบแตละป

การศึกษา (โดยดูจาก มคอ.3, มคอ.4 

(ถามี)/ มคอ.5, มคอ.6 (ถามี) 

อาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตร 

4. มีการทวนสอบในระดับหลักสูตรทําโดย

ต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ 

ประจําคณะ 

- การพิจารณาความเหมาะสมของ

ขอสอบและผลการสอบแตละป

การศึกษา (โดยดูจาก มคอ.3, มคอ.4 

(ถามี)/ มคอ.5, มคอ.6 (ถามี) 

เอกสาร หลักฐาน) 

คําสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการทวนสอบ 

ที่ .........../.................. 

5.รายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ

ของนักศึกษา 

- สงแบบรายงานตอคณะฯ รายงาน 

หมวดท่ี 3 ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 1.  ผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูโดยภาพรวม 

  1.1  ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรครบถวนตามกระบวนการ 

  1.2  สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

    1.2.1 รายวิชาที่นํามาทวนสอบปการศึกษา ....................... จํานวน ...................... รายวิชา 

ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก จํานวน .......... รายวิชา และอยูในระดับดี จํานวน ..........รายวิชา 

   1.2.2 รายวิชาที่นํามาทวนสอบปการศึกษา ...................... จํานวน  ...................  รายวิชา 

ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก จํานวน ............ รายวิชา และอยูในระดับดี จํานวน .............. รายวิชา 

 2. แนวทางพัฒนา 

  2.1  สงเสริมใหอาจารยเขาอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหลักสูตรอื่นๆ เปนวิทยากร 

  2.2  จัดใหมีทวนสอบเปนระยะๆ เพื่อติดตามวิธีการสอน การวัดผลประเมินผล ทําใหคนพบ

ปญหาและสามารถแกไข ปรับปรุงใหถูกตองทันเวลา  

   2.3  ทบทวนหลักเกณฑและวิธีการในการทวนสอบใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

อยูเสมอ 

   2.4  จัดอบรม ประชุม ช้ีแจง ทบทวน ใหอาจารยอยางสม่ําเสมอ   

   2.5 สรางทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ ใหเห็นวาการทวนสอบเปน

เรื่องสําคัญ ไมใชภาระงานที่หนัก และตองใหความรวมมือในการดําเนินการ 

 

(…………………..………….……………………………) 

ประธานหลักสูตรสาขาวิชา………………………………. 

วันที่ ............./..................../..................... 
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แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับคณะ 

คณะ…………………………………………………………………. 

มหาวิทยาลยั................................................................ 

ประจําปการศึกษา ................. 

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

 

 ในภาคเรียนที่ ......... ปการศึกษาที่ .......................  คณะ............................................................ 

มหาวิทยาลัย............................................................. ไดดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

แตละหลักสูตรที่สังกัดคณะ จํานวน ................... หลักสูตร สรุปดังน้ี 

 (ใหเลือกและใสรายละเอียดเฉพาะหลักสูตรของคณะน้ันๆ) 

คณะ…………………………………………………………………..…….. 

ท่ี หลักสูตร ระดับ ประเภท 

(ใหม/

ปรับปรุง) 

สกอ.

เห็นชอบ 

จํานวน

วิชาท่ีทวน

สอบปท่ี

ผานมา 

จํานวน

วิชาท่ี

ทวน

สอบปน้ี 

จํานวน

วิชาท่ี

ทวน

สอบ

ท้ังหมด 

หมาย

เหตุ 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 รวม จํานวนหลักสูตร        

 

 

ทส 8 

สําหรับวิชาการคณะ



 

45 
 

คณะ…………………………………………………………………..…….. 

ท่ี หลักสูตร ระดับ ประเภท 

(ใหม/

ปรับปรุง) 

สกอ.

เห็นชอบ 

จํานวน

วิชาท่ี

ทวนสอบ

ปท่ีผาน

มา 

จํานวน

วิชาท่ี

ทวน

สอบปน้ี 

จํานวน

วิชาท่ี

ทวน

สอบ

ท้ังหมด 

หมาย

เหตุ 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

 รวม จํานวนหลักสูตร        
 

คณะ…………………………………………………………………..…….. 

ท่ี หลักสูตร ระดับ ประเภท 

(ใหม/

ปรับปรุง) 

สกอ.

เห็นชอบ 

จํานวน

วิชาท่ีทวน

สอบปท่ี

ผานมา 

จํานวน

วิชาท่ี

ทวน

สอบปน้ี 

จํานวน

วิชาท่ี

ทวน

สอบ

ท้ังหมด 

หมาย

เหตุ 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

 รวม จํานวนหลักสูตร        
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คณะ…………………………………………………………………..…….. 

ท่ี หลักสูตร ระดับ ประเภท 

(ใหม/

ปรับปรุง) 

สกอ.

เห็นชอบ 

จํานวน

วิชาท่ีทวน

สอบปท่ี

ผานมา 

จํานวน

วิชาท่ี

ทวน

สอบปน้ี 

จํานวน

วิชาท่ี

ทวน

สอบ

ท้ังหมด 

หมาย

เหตุ 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 รวม จํานวนหลักสูตร        

 

        ลงช่ือ ............................................................. 

              (..........................................................) 

                                                           รองคณบดีฝายวิชาการ 

                                                           วันที่............................................ 
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ภาคผนวก 

ขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 10% 

 

ขนาด

ประชากร 

ขนาด

ตัวอยาง 

6 6 

7 7 

8 7 

9 8 

10 9 

11 10 

12 11 

13 12 

14 12 

15 13 

16 14 

17 15 

18 15 

19 16 

20 17 

21 17 

22 18 

23 19 

24 19 

25 20 

26 21 

27 21 

28 22 

29 22 

30 23 

31 24 

32 24 

33 25 

34 25 

35 26 

36 26 

37 27 

38 28 

39 28 

40 29 

41 29 

42 30 

43 30 

44 31 

45 31 

46 32 

47 32 

48 32 

49 33 

50 33 

ขนาด

ประชากร 

ขนาด

ตัวอยาง 

51 34 

52 34 

53 35 

54 35 

55 35 

56 36 

57 36 

58 37 

59 37 

60 38 

61 38 

62 38 

63 39 

64 39 

65 39 

66 40 

67 40 

68 40 

69 41 

70 41 

71 42 

72 42 

73 42 

74 43 

75 43 

76 43 

77 44 

78 44 

79 44 

80 44 

81 45 

82 45 

83 45 

84 46 

85 46 

86 46 

87 47 

88 47 

89 47 

90 47 

91 48 

92 48 

93 48 

94 48 

95 49 

ขนาด

ประชากร 

ขนาด

ตัวอยาง 

96 49 

97 49 

98 49 

99 50 

100 50 

101 50 

102 50 

103 51 

104 51 

105 51 

106 51 

107 52 

108 52 

109 52 

110 52 

111 53 

112 53 

113 53 

114 53 

115 53 

116 54 

117 54 

118 54 

119 54 

120 55 

121 55 

122 55 

123 55 

124 55 

125 56 

126 56 

127 56 

128 56 

129 56 

130 57 

131 57 

132 57 

133 57 

134 57 

135 57 

136 58 

137 58 

138 58 

139 58 

140 58 

ขนาด

ประชากร 

ขนาด

ตัวอยาง 

141 59 

142 59 

143 59 

144 59 

145 59 

146 59 

147 60 

148 60 

149 60 

150 60 

151 60 

152 60 

153 60 

154 61 

155 61 

156 61 

157 61 

158 61 

159 61 

160 62 

161 62 

162 62 

163 62 

164 62 

165 62 

166 62 

167 63 

168 63 

169 63 

170 63 

171 63 

172 63 

173 63 

174 64 

175 64 

176 64 

177 64 

178 64 

179 64 

180 64 

181 64 

182 65 

183 65 

184 65 

185 65 

ขนาด

ประชากร 

ขนาด

ตัวอยาง 

186 65 

187 65 

188 65 

189 65 

190 66 

191 66 

192 66 

193 66 

194 66 

195 66 

196 66 

197 66 

198 66 

199 67 

200 67 

201 67 

202 67 

203 67 

204 67 

205 67 

206 67 

207 67 

208 68 

209 68 

210 68 

211 68 

212 68 

213 68 

214 68 

215 68 

216 68 

217 68 

218 69 

219 69 

220 69 

221 69 

222 69 

223 69 

224 69 

225 69 

226 69 

227 69 

228 70 

229 70 

230 70 
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คณะผูจัดทํา 

ประธาน : นางพิมลรัตน  วนสัณฑ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ท่ีปรึกษา : ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

นายพิสุทธ์ิ พวงนาค  คณบดีวิทยาลัยการแพทยทางเลือก 

    รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผศ.เกียรติพงษ  ยอดเย่ียมแกร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 

ดร.กัลยกร วงศรักษ  รองคณบดีฝายวิชาการศูนยการศึกษาชัยนาทฯ 

นายเสกขวิศิษย แสงฟาธนสุข รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

    วิทยาลัยการแพทยทางเลือก 

นางสาววีรนุช สระแกว  รองคณบดีฝายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย 

ผศ.ดร.สุรางค ธรรมโวหาร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 

นายอํานาจ ภักดีโต  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรและชีวภาพ 

นางวาสนา โปรงจิต  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ดร.สุทธิภา วงศยะลา  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

ดร.จามรกุล เหลาเกียรติกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร 

นายสงกรานต  สุขเกษม  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผศ.พิศมัย  จัตุรัตน   รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ดร.ชยุตม วะนา   รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผูประสานงาน 

นางสาวจันทิมา  ชุ ลีกราน หัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ 

นางชมพูนุช ตันพานิช   หัวหนาสํานักงานสํานักวิทยบริการฯ 

นางปนัดดา สกุลขอเจริญ  นักวิชาการศึกษา 

นางชุติมา  บุญเกื้อ    นักวิชาการศึกษา 

นางสาวสุทามาศ บุญนํา  นักวิชาการศึกษา 

นายธนัญชย  พันพึ่ง   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวนัฏฐิกา วิลัยลา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 


