
 



 

 

คํานํา 

 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศ คณะกรรรมการการอุดมศึกษา

เก่ียวกับเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยไดให

ความสําคัญกับผลการเรียนรูของผูเรียนในรายวิชาและผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรตางๆ จึงได

กําหนดใหมีการดําเนินการตางๆ เพ่ือเปนการประกันคุณภาพของหลักสูตร เพ่ือประโยชนตอการ

กํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการรับรองคุณวุฒิเพ่ือ

กําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) การรับรอง

คุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคม และผู

มีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เม่ือสถาบันฯ 

ไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร 

ซ่ึงตามเง่ือนไขดังกลาวหลักสูตรจะตองทําการประเมินคุณภาพภายในและมีผลการประเมิน

คุณภาพภายในตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรโดยมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีข้ึนไป

ตอเนื่องกัน 2 ป โดยหนึ่งในขอบงชี้ดังกลาวคือ ตองมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปด

สอนในแตละปการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนาไดดําเนินการจัดทําคู มือทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือใชสําหรับเปนแนวปฏิบัติในการทวนสอบตั้งแตปการศึกษา  

2560 เปนตนไป 

 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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สวนที่ 1 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์

นักศึกษา 
 

 กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษา และเพ่ือเปนการประกันคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาและสาขา/สาขาวิชา และประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซ่ึง

ประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับท่ีสูงข้ึน 

มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซ่ึงเพ่ิมสูงข้ึนตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต

ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูท่ีสอดคลองกับเวลาท่ีตองใช การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจาก

ประสบการณ ซ่ึงเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมท้ังระบบและกลไกท่ีใหความม่ันใจในประสิทธิผล

การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิต

บัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

 

1.1 หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาดังนี้คือ 

 1.1.1 ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาโดยมุงใหกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา

ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ

อุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษามีแนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย การ

เรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือใหม่ันใจวาบัณฑิตจะบรรลุมาตรฐาน ผล

การเรียนรูตามท่ีมุงหวังไดจริง 

 1.1.2 มุงเนนท่ีมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซ่ึงเปนมาตรฐานข้ัน

ต่ําเชิงคุณภาพ เพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวยงานและผูท่ีเก่ียวของไดเขาใจและม่ันใจถึง

กระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มท่ีผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือ กําหนดมาตรฐานผลการ
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เรียนรูของบัณฑิตท่ีคาดหวังไวกอน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีจะสงเสริมใหบัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรูนั้นอยางสอดคลองและสงเสริมกัน

อยางเปนระบบ 

 1.1.3 มุงท่ีจะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ท่ีไดดําเนินการไวแลวเขาดวยกันและเชื่อมโยง

เปนเรื่องเดียวกัน ซ่ึงจะสามารถอธิบายใหผูเก่ียวของไดเขาใจอยางชัดเจนเก่ียวกับความหมายและความมี

มาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ 

 1.1.4 มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเปนท่ียอมรับและ

เทียบเคียงกันได กับสถาบันอุดมศึกษาท่ีดี ท้ังในและตางประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาจะชวยกําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกข้ันตอนอยางเปนระบบ โดยเปด

โอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลายโดย

ม่ันใจถึงผลผลิตสุดทายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซ่ึงจะมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ี

มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ เปนท่ีพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและเปนคนดี

ของสังคม ชวยเพ่ิมความเขมแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง (Continuous Quality Improvement) เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพ

ในสถาบันอุดมศึกษา โดยใชระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาและใชเปน

กรอบอางอิงสําหรับผูประเมินของการประกันคุณภาพภายนอกเก่ียวกับคุณภาพบัณฑิต 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 

 

1.2 มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 

 มาตรฐานผลการเรียนรู คือ ขอกําหนดเฉพาะซ่ึงเปนผลท่ีมุงหวังใหผูเรียนพัฒนาข้ึนจากการเรียนรูท้ัง 

5 ดานท่ีไดรับการพัฒนาและแสดงออกถึงความรู ความเขาใจและความสามารถจากการเรียนรูเหลานั้นไดอยาง

เปนท่ีเชื่อถือเม่ือเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแลว มาตรฐานผลการเรียนรูซ่ึงมีอยางนอย 5 ดาน ดังนี้ 
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 1.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยาง

มีคุณธรรม จริยธรรมและดวยความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตใน

ความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมท้ังในเรื่องสวนตัวและสังคม 

 1.2.2 ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิดและการนําเสนอ

ขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรู

ดวยตนเองได 

 1.2.3 ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิ เคราะห

สถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ ในการคิดวิเคราะห

และการแกปญหา เม่ือตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ท่ีไมไดคาดคิดมากอน 

 1.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนํา ความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม การวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง 

 1.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ความสามารถในการสื่อสาร

ท้ังการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 นอกจากผลการเรียนรูท้ัง 5 ดานนี้ บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน การเตนรํา 

ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองเพ่ิมการเรียนรู

ทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill) 

 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซ่ึงกําหนดใหมีการรายงานผลดัชนีบงช้ีผล

การดําเนินงาน ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดตัวบงช้ีพ้ืนฐานไว 12 ตัว และหลักสูตร

ตองผานใน 5 ตัวบงช้ีแรกท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ซ่ึงตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของ

หลักสูตรไดแก 

 1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

 2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

 3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
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 4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

 5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป

การศึกษา 

 6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.

4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

 7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 

จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

 9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 

ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

 11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน เต็ม 5.0 

 สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ 

หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีสูงข้ึนเพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวใน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูใน

เกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผานคือ มี

การดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

 ดังนั้นจะเห็นไดวาการทวนสอบเปนดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานขอหนึ่งซ่ึงกําหนดไววา “มีการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอย

รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา” ซ่ึงเม่ือทวนสอบครบหลักสูตรก็จะสามารถทวนสอบได

ครบทุกรายวิชา ดังในผูสอน ผูรับผิดชอบรายวิชาและผูรับผิดชอบหลักสูตร จึงจําเปนตองมีความเขาใจเก่ียวกับ

การทวนสอบเพ่ือใหเกิดการทวนสอบท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามหลักการวัดและประเมินผลและสะดวกตอ

การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร 

 

5 
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ภาพท่ี  1  แผนภูมิการนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสูการปฏิบัติ 
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สวนที่ 2 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 

 

 ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาระบบและกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา เปน

ผลมาจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติพ.ศ. 2552 ไดกําหนดแนวทางการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ..... สาขา/สาขาวิชา... (มคอ.1) จะมี

การกําหนด เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูไว เพ่ือเปนแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษาใชในการ

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร มีการกําหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จ

การศึกษาไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ....... สาขา/สาขาวิชา... (มคอ.1) ในขอ 10 การทวนสอบมาตรฐานผล

การเรียนรู ดังรายละเอียดตอไปนี้ คือ “สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือ

ยืนยันวานักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูทุกดานตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ............สาขา/สาขาวิชา...... เปนอยางนอย โดยอาจจัดทําการทวนสอบในระดับรายวิชาท้ัง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และระดับหลักสูตร เม่ือไดดําเนินการทวนสอบแลวใหจัดทํารายงานผลการทวนสอบ

เพ่ือเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู” ซ่ึงในแตละสาขาวิชาชีพไดจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิข้ึนมา 

 

2.1 ความสําคัญของการทวนสอบ 

 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ

รายวิชาและหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากการทวนสอบจะสะทอนผลรายวิชาและ

หลักสูตรดังนี้ 

 2.1.1 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีแตละรายวิชาไดรับจากการ

กระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ซ่ึงเปนประโยชนตออาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูท่ีเก่ียวของในการปรับปรุงขอพกพรองหรือสงเสริมจุดเดนของผูเรียนเพ่ือ

พัฒนาตนเองตอไป 

 2.2.2 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสําหรับอาจารยผูสอนในการพัฒนาปรับปรุงการสอนให

ดีกวาเดิม 

 2.2.3 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เปนขอมูล

สําคัญในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
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2.2 ความหมายของการทวนสอบ 

 การทวนสอบ หมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานดวยวิธีการใดๆ เชน การสังเกต การตรวจสอบ 

การประเมิน การสัมภาษณ ฯลฯ เพ่ือยืนยันพิสูจนวา สิ่งท่ีกําหนดข้ึนนั้นไดมีการดําเนินการและบรรลุเปาหมาย

ตามวัตถุประสงค การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบ

การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงซ่ึงจะตองดําเนินการท่ีใหความม่ันใจไดวา มาตรฐาน

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเปนท่ีเขาใจตรงกันท้ังสถาบันฯ และมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผล

สําเร็จ ซ่ึงผูประเมินภายนอกอาจตองการตรวจสอบดวยวาไดมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูอยาง

เพียงพอและเชื่อถือได 

 กลยุทธท่ีใชโดยปกติท่ัวไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไดแก การตรวจสอบการใหคะแนนจากกระดาษคําตอบขอสอบของนักศึกษาและงานท่ีรับมอบหมาย การ

ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา การประเมินสาขาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก 

การรายงานเก่ียวกับทักษะของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต 

 การทวนสอบมาตรฐานบางสวนอาจจะดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ท่ีมีความรวมมือทาง

การศึกษา แตจะมีกระบวนการอยางไรนั้น ข้ึนอยูกับรายละเอียดของการจัดการและความมีประสิทธิภาพของ

การดําเนินการรวมกัน อยางไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนจะตองรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐาน

เพ่ือใหม่ันใจวาจะรักษามาตรฐานไวไดอยางสมํ่าเสมอ (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 

 

2.3 การทวนสอบ กับ มคอ. ตางๆ 

 การทวนสอบไดมีการกําหนดรายละเอียดไวใน มคอ. ตางๆ คือ มคอ.1 มคอ.2 มคอ.3 (มคอ.4) และ 

มคอ.5 (มคอ.6) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 2.3.1 การทวนสอบตามท่ีระบุไวใน มคอ.1 

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

จะมีการกําหนดเรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูไว เพ่ือเปนแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษาใชในการ

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร มีการกําหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จ

การศึกษาไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ...... สาขา/สาขาวิชา... (มคอ.1) ในขอ 10 การทวนสอบมาตรฐานผล

การเรียนรู 

 ตัวอยาง เชน มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

 ขอ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

 “สถาบันการศึกษาตองกําหนดระบบการทวนสอบเพ่ือยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู

อยางนอยตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ดังนี้ 
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 10.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะท่ีกําลังศึกษา 

   การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวใหเปนไปตามแผนการสอน 

   การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชในการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา  

   มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา 

 10.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

   การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพ่ือ

นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอาจใช

การประเมินจากตัวอยางตอไปนี้ 

   1) ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีสําเร็จการศึกษาในดาน

ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการ

งานอาชีพ 

   2) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและ

เขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ 

   3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และ

คุณสมบัติดานอ่ืนๆ ของบัณฑิตท่ีเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

   4) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร เพ่ือนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึน 

   5) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือเปน

อาจารยพิเศษ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา” 

 2.3.2 การทวนสอบตามท่ีระบุไวใน มคอ.2 

  ตามท่ีสํ านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงคู มื อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดเบื้องตนอธิบายการจัดทํารายละเอียดของ มคอ.2 ท้ังหมด 

8 หมวด ซ่ึงหมวดท่ีเก่ียวของกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ไดแก “หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผล

นักศึกษา ขอ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา” โดยใหอธิบายกระบวนการท่ีใช

ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูแตละรายวิชา เชน ทวนสอบจาก

คะแนนขอสอบหรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับรายวิชาท่ีแตกตางกันหรือสําหรับ

มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน 
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 ตัวอยาง เชน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 ขอ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 “2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

   ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําอยางสมํ่าเสมอทุกปการศึกษา ดําเนินการโดยผู

ตรวจสอบจากภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมิน

ภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบไดจากหลักฐานเอกสารหรือการสัมภาษณ การทวนสอบในระดับรายวิชา

ควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของ

ขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก การทวนสอบในระดับ

หลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผล

การเรียนรูและรายงานผล เพ่ือเปนการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

   2.2.1 ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษาในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรูจากการเรียนการสอน ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตใน

การประกอบการงานอาชีพ 

   2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถามเพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ ระยะเวลา

ตาง ๆ เชน ปท่ี 1 ปท่ี 5 เปนตน 

   2.2.3 การประเมินรายได ตําแหนงหนาท่ี และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 

   2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถามหรือสอบถามเม่ือมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืนๆ ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาศึกษา

เพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้นๆ 

   2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาท่ีเรียนรวมท้ังสาขาอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมท้ัง

เปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย” 

 

 2.3.3 การทวนสอบตามท่ีระบุไวใน มคอ.3 

  ตามท่ีสํ านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงคู มื อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดเบื้องตนอธิบายการจัดทํารายละเอียดของ มคอ.3 ท้ังหมด 

7 หมวด ซ่ึงหมวดท่ีเก่ียวของกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ไดแก “หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการ
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ดําเนินการของรายวิชา ในขอ 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ท่ีอธิบาย

กระบวนการท่ีใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ

รายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับ

รายวิชาท่ีแตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน” 

 ตัวอยาง เชน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมพิมพ รายวิชา  

การควบคุมคุณภาพ 

 ขอ 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา 

 “ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามท่ีคาดหวังจากการ

เรียนรูในวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ

ทดสอบยอยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี ้

 4.1 การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย อ่ืน หรือ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 

 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม” 

 

 2.3.4 การทวนสอบตามท่ีระบุไวใน มคอ.5 

  ตามท่ีสํ านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงคู มื อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดเบื้องตนอธิบายการจัดทํารายละเอียดของ มคอ.5 ท้ังหมด 

6 หมวด ซ่ึงหมวดท่ีเก่ียวของกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ไดแก “หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอน

ของรายวิชา ขอท่ี 7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา” 

 2.3.5 การทวนสอบตามท่ีระบุไวใน มคอ.7 

  ตามท่ีสํ านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงคู มื อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดเบื้องตนอธิบายการจัดทํารายละเอียดของ มคอ.7 ท้ังหมด 

9 หมวด ซ่ึงหมวดท่ีเก่ียวของกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ไดแก “หมวดท่ี 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ในขอท่ี 

3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซ่ึงกําหนดใหมีการรายงานผลดัชนีบงช้ีผลการ

ดําเนินงานในขอท่ี 6 คือ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา” 
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2.4 ระดับของการทวนสอบ 

 จากรายละเอียดเก่ียวกับการทวนสอบท่ีกําหนดไวใน มคอ.1 ขอ 10 กําหนดใหสถาบันการศึกษาตอง

พัฒนาระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเปนการ

ยืนยันวาทุกคนมีผลการเรียนรูทุกดานตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.....สาขา... และไดกําหนดให

ดําเนินการทวนสอบท้ังระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้คือ 

 2.4.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 

 1) การพัฒนาระบบการทวนสอบ 

  1.1) ใหสถาบันการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ

รายวิชา ข้ึนมา 1 ชุดท่ีประกอบดวย 

   (1) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

   (2) กรรมการจากอาจารยประจํากลุมวิชา 

   (3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (ตามความเหมาะสมของแตละวิชาชีพ) 

จํานวนกรรมการในแตละกลุมพิจารณาตามความจําเปนของปริมาณภาระงานของคณะกรรมการ โดย

กําหนดใหกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และอีกหนึ่งคนทําหนาท่ีกรรมการและเลขานุการ 

  1.2) บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา 

   (1) กําหนดกระบวนการหรอืข้ันตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ

รายวิชา 

   (2) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําภาคการศึกษา โดยกําหนด

รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีตองดําเนินการของผูเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูท้ังรายวิชาทฤษฎี

และรายวิชาปฏิบัติ 

   (3) กําหนดความรับผิดชอบและสิ่งท่ีอาจารยประจาํวิชาตองเตรียมและแจงใหทราบ

เพ่ือการเตรียมพรอมรับการทวนสอบ ไดแก คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนสวน

อ่ืนๆ ท่ีกําหนดไวในเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชา พรอมหลักฐานท่ีแสดงท่ีมาของคะแนนแตละ

สวน เชน กระดาษคําตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ชิ้นงาน แบบประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูดาน

ตางๆ ท่ีกําหนดไวของรายวิชา 

   (4) ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

   (5) จัดทํารายงานผลการทวนสอบประจําภาคการศึกษาตอคณะกรรมการบริหาร

สถาบนัการศึกษา 
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 2) กระบวนการหรือข้ันตอนการทวนสอบระดับรายวิชา 

  2.1) กําหนดรายวิชาท่ีจะทวนสอบ เชน ทุกรายวิชาในหมวดวิชาชีพ สุมรายวิชาในหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของรายวิชา

ท่ีเปดสอนในแตละภาคการศึกษา 

  2.2) สุมตรวจสอบผลการใหคะแนนแตละสวนตามท่ีกําหนดเกณฑการประเมินผลการ

เรียนรูใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแตละรายวิชา โดยพิจารณาการใหคะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงาน

จากการเรียนรู การประเมินพฤติกรรมจากการทํากิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐาน

การเรียนรูดานตางๆ หรือแบบประเมินงานอ่ืนๆ ท่ีมอบหมายของรายวิชา 

  2.3) ใชขอมูลท่ีเก่ียวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.

6 ท่ีอาจารยประจําวิชาจัดทําเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

  2.4) กําหนดโครงสรางและจัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชา

ประจําภาคการศึกษา ท่ีแสดงใหเห็นในภาพรวมวาคุณภาพของการจัดการเรียนรูของรายวิชาเปนอยางไร 

ผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไวในแตละรายวิชาในระดับใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานท่ี

ยืนยันวาผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานท่ีกําหนด ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถใชเปนแหลงขอมูลสําหรับการทวนสอบระดับ

หลักสูตรได 

 2.4.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 

 1) การพัฒนาระบบการทวนสอบ 

  1.1) ใหสถาบันการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ

หลักสูตร ข้ึนมา 1 ชุดท่ีประกอบดวย 

   (1) กรรมการจากผูบริหารวิชาการ 

   (2) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

   (3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

คณะกรรมการท้ังหมด 

จํานวนกรรมการในแตละประเภทพิจารณาตามความจําเปนของปริมาณภาระงานของคณะกรรมการ 

โดยกําหนดใหกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและอีกหนึ่งคนทําหนาท่ีกรรมการและ

เลขานุการ 

  1.2) บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร 

   (1) กําหนดกระบวนการหรือข้ันตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ

หลักสูตร เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
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   (2) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําปการศึกษาท่ีมีผูสําเร็จ

การศึกษา โดยกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีตองดําเนินการของผูเก่ียวของ 

   (3) กําหนดขอมูล แหลงขอมูลและผู ใหขอมูล ท่ีตองเก็บรวบรวมและแจงให

ผู เ ก่ี ยวข องทราบ เพ่ื อการเตรียมพรอม  ได แก  รายงานผลการจัดการดํ าเนิ น งานของหลักสู ต ร 

(มคอ.7) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แหลงฝกปฏิบัติ ผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียในการจัด

การศึกษา และการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

   (4) ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

   (5) จัดทํารายงานผลการทวนสอบประจําปการศึกษาตอสภาสถาบันการศึกษาหรือ

ตนสังกัดท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบันการศึกษา 

 2) กระบวนการหรือข้ันตอนการทวนสอบระดับหลักสูตร 

  2.1) กําหนดลักษณะขอมูล แหลงขอมูลและผูใหขอมูล ท่ีสามารถนามาใชวิเคราะห

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูท่ีครอบคลุมผลการเรียนรูทุกดานตามมาตรฐานการเรียนรูสาขา....... เพ่ือประเมิน

ความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพของสถาบันการศึกษา 

  2.2) พัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตองใช ดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลตามท่ีกําหนดไว 

  2.3) ใชขอมูลท่ีเก่ียวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.

6 และขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําเม่ือ

สิ้นสุดปการศึกษามาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

  2.4) กําหนดโครงสรางและจัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของ

ผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษาท่ีแสดงใหเห็นในภาพรวมวาคุณภาพของการจัดการเรียนรูของหลักสูตร

เปนอยางไร บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไวในหลักสูตรครบถวนเพียงใด 

พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานท่ียืนยันวาบรรลุตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ เพ่ือใหสามารถใชเปน

แหลงขอมูลสําหรับการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาและการปรับปรุงหลักสูตรท่ีสถานศึกษารับผิดชอบ

ตอไป 
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สวนที่ 3 

ระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิน์ักศึกษา 

 

 เพ่ือใหเปนไปตามขอบงชี้คณะฯ หรือหลักสูตร จึงกําหนดระบบและกลไกในการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาตางๆ อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด เพ่ือใหไดผลการ

ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีข้ึนไป โดยมี

รูปแบบของระบบและกลไกในการทวนสอบ ดังนี้ 

 1. คณะ/พ้ืนท่ี แตงตั้งคณะอนุกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชาในแตละป

การศึกษา ซ่ึงประกอบไปดวย รองคณบดีฝายวิชาการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนประธาน กรรมการมาจาก

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารยประจําหลักสูตร และ อาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร 

 2. จัดทําคูมือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในระดับรายวิชา 

 3. ใหหลักสูตรท่ีเปดดําเนินการจัดสงรายชื่อรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษานั้นๆ โดยแบงเปนภาค

การศึกษาตนและปลาย ไปยังคณะกรรมการทวนสอบฯ 

 4. คณะกรรมการทวนสอบฯ จะดําเนินการสุมรายวิชาอยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนใน

แตละปการศึกษาโดยแบงการสุมเปนภาคการศึกษาตนและปลายของแตละหลักสูตรเพ่ือดําเนินการทวน

สอบ โดยจะไมทําการทวนสอบรายวิชาเดิมท่ีเคยทวนสอบมาแลวในปการศึกษานั้นๆ และพยายาม

กระจายการทวนสอบใหครบทุกรายวิชาในหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีกําหนดของหลักสูตร สําหรับ

รายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาพ้ืนฐานควรดําเนินการทวนสอบทุกรายวิชา 

 5. เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาคณะกรรมการทวนสอบฯ จะแจงรายชื่อรายวิชาท่ีจะทวนสอบไปยัง

หลักสูตรเพ่ือใหหลักสูตรประสานงานกับผูรับผิดชอบรายวิชาในการจัดเตรียมเอกสารตางๆ ไดแก มคอ.3 หรือ 

มคอ.4  และ มคอ.5 หรือ มคอ.6 และขอสอบ รายงาน หรือเอกสารท่ีรายวิชาทําการประเมินผลการเรียนรู สง

มาใหคณะกรรมการทวนสอบฯ หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ จะกําหนดรูปแบบของการทวนสอบในแตละ

รายวิชาใหสอดคลองกับธรรมชาติหรือบริบทของรายวิชา เชน การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ ฯลฯ 

เพ่ือยืนยันและพิสูจนวาสิ่งท่ีกําหนดข้ึนนั้นไดมีการดําเนินการและบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

เพ่ือใหม่ันใจไดวามาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเปนท่ีเขาใจตรงกันและมีการจัดการเรียนการสอนจน

บรรลุผลสําเร็จ 

 6. หลังจากการดําเนินการทวนสอบแลวคณะกรรมการฯ จะรายงานผลการทวนสอบใหหลักสูตร

ทราบ เพ่ือหลักสูตรจะไดวางแผนพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาและแจงผลการพิจารณาของหลักสูตรไปยัง

ผูรับผิดชอบรายวิชาเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาใหเปนไปตามความตองการของหลักสูตร

ตอไป และใหกรรมการทวนสอบฯ สงผลการทวนสอบไปยังกรรมการบริหารสูงสุดของคณะฯ อีกทางหนึ่งดวย 

 

 



16  

 7. คณะฯ พิจารณาผลการทวนสอบและวางแผนพัฒนาและกําหนดทิศทางและนโยบายในการ

ปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

 

ตารางท่ี 1 รูปแบบของระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 
 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผลท่ีได ชวงเวลา 

คณะ/พ้ืนท่ี แตงตั้งอนุกรรมการทวนสอบ คําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการทวนสอบ กอนเปดภาคการศึกษา 

อนุกรรมการทวนสอบของ

คณะ/พ้ืนท่ี 

ประชุมและจัดทําคูมือทวนสอบ คูมือทวนสอบ กอนเปดภาคการศึกษา 

อนุกรรมการทวนสอบ ประชุมและเตรียมการทวนสอบ แผนการดาํเนินการทวนสอบ กอนเปดภาคการศึกษา 

ของคณะ/พ้ืนท่ี - หลักสูตรสงรายวิชาท่ีเปดสอน   

 - สุมรายวิชาจํานวน 25 %    

 - แจงช่ือวิชาและขอเอกสาร   

อนุกรรมการทวนสอบ ดําเนินการทวนสอบ รายงานผลการทวนสอบ สิ้นสุดภาคการศึกษา 

ของคณะ/พ้ืนท่ี - สรุปรูปแบบทวนสอบ   

 - ปฏิบัติการทวนสอบ   

 - สรุปผลการทวนสอบ   

 - เขียนรายงานผลการทวนสอบ   

อนุกรรมการทวนสอบ การรายงานผลการทวนสอบ รายงานผลการทวนสอบ สิ้นสุดภาคการศึกษา 

ของคณะ/พ้ืนท่ี - ผูรับผดิชอบรายวิชา   

 - ผูรับผดิชอบหลักสตูร   

 - กรรมการคณะ/พ้ืนท่ี   

กรรมการคณะ ประชุมและสะทอนผลการทวน

สอบ เพ่ือการปรับปรุง 

ผลการประชุมและขอปรับปรุง สิ้นสุดภาคการศึกษา 

อนุกรรมการทวนสอบของ

คณะ/พ้ืนท่ี 

การรายงานผลการทวนสอบ

และมติของกรรมการคณะ/

พ้ืนท่ี ตอกรรมการทวนสอบ 

ผลการประชุมและขอปรับปรุง สิ้นสุดภาคการศึกษา 

กรรมการทวนสอบ ประชุมเพ่ือ กํากับ ติดตาม 

กําหนดนโยบายและเปาหมาย

การทวนสอบเพ่ือการปรับปรุง 

ผลการประชุมและนโยบายท่ี

เก่ียวกับการทวนสอบ 

สิ้นสุดภาคการศึกษา 

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสตูร 

ประชุมและสะทอนผลการทวน

สอบ เพ่ือการปรับปรุง 

ผลการประชุมและขอปรับปรุง สิ้นสุดภาคการศึกษา 

ผูรับผิดชอบรายวิชา ประชุมและสะทอนผลการทวน

สอบ เพ่ือการปรับปรุง 

ผลการประชุมและขอปรับปรุง สิ้นสุดภาคการศึกษา 
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สวนที่ 4 

การดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นกัศึกษา 

 

 เม่ือกรรมการทวนสอบไดรายวิชาท่ีจะทําการทวนสอบแลว กรรมการจะประสานงานไปยังหลักสูตร

เพ่ือใหหลักสูตรจัดสงเอกสารตางๆ มาเพ่ือใชในการทวนสอบซ่ึงประกอบดวย 

 1. รายละเอียดของหลักสูตร หรือ มคอ.2 

 2. รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.3 

 3. รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.5 

 4. ชิ้นงานท่ีรายวิชาใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ไดแกรายงาน ขอสอบ บทความ

วิชาการ 

 5. เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลการเรียนรูในแตละดาน 

 

4.1 วิธีการทวนสอบ 

 กรรมการทวนสอบอาจเลือกใชวิธีการทวนสอบตางๆ คือ การทวนสอบจากเอกสารตางๆ การทวน

สอบโดยการสัมภาษณอาจารยผูสอน การทวนสอบโดยการสัมภาษณนักศึกษา ซ่ึงโดยปกติจะทวนสอบจาก

เอกสารตางๆ กอน ถาตองการขอมูลเพ่ิมเติมอาจเลือกใชการสัมภาษณอาจารยผูสอนหรือนักศึกษา เพ่ือคนหา

ขอมูลเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม 

 

4.2 กระบวนการทวนสอบ 

 ในการทวนสอบกรรมการทวนสอบจะดาํเนินการทวนสอบโดยใชแนวทางดังนี้คือ 

 4.2.1 การวิเคราะหความสอดคลองของรายวิชา (มคอ.3 หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายของรายวิชา หรือ 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูรายวิชา หรือ หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร 

(มคอ.2 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล และ Curriculum Mapping) เพ่ือ

ประเมินวารายวิชาไดดําเนินการจัดการเรียนรูใหผูเรียนครอบคลุม ครบถวน และตรงตามท่ีหลักสูตรกําหนด

หรือไม รวมถึงความสอดคลองของแตละหมวดท่ีเก่ียวของกับผลการเรียนรู   กลยุทธการสอนและการ

ประเมินผลในรายวิชา 

   1) ความสอดคลองของหมวดตางๆ ภายในรายวิชา (มคอ.3) กับหลักสูตร (มคอ.2 หมวดท่ี 4 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล และ Curriculum Mapping) 

   2) ความสอดคลองของหมวด 2 จุดมุงหมายของรายวิชา หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู

รายวิชา และหมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผลในรายวิชา (มคอ.3) 
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 4.2.2 การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาในดานตางๆ และผลการประเมินผลการเรียนรูของ

รายวิชาดานตางๆ สอดคลองกับผลการเรียนรูหรือวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีกําหนด ความเหมาะสมของ

รูปแบบวิธีการสอนกับวิธีการประเมินผลและขอคิดเห็น 

 4.2.3 กรรมการทวนสอบทําการสรุปผลการทวนสอบในภาพรวมของรายวิชา และขอเสนอแนะใน

ภาพรวมท่ีไดจากการทวนสอบรายวิชา 

 4.2.4 กรรมการทวนสอบจัดทํารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาของหลักสูตร...... เพ่ือสงให

กรรมการหลักสูตรประจําปการศึกษา...... และคณะกรรมการประจําคณะ.........เพ่ือดําเนินการวางแผนการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

 

4.3 การรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชา 

 ในการจัดทํารายงานผลการทวนสอบจะประกอบดวยสวนตางๆ คือ 

 4.3.1 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 4.3.2 รายวิชาในแผนการศึกษาในหลักสูตรและรายวิชาท่ีทวนสอบฯ 

 4.3.3 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

 4.3.4 ผลการทวนสอบแตละรายวิชา (ตามจํานวนรายวิชาท่ีทวนสอบ) 

 4.3.5 สรุปผลการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร 

 4.3.6 ภาคผนวก: คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการทวนสอบของคณะ/พ้ืนท่ี 

 (ตามตัวอยาง แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาแนบทาย) 

 

4.4 การสรุปผลการทวนสอบ 

 แจงผลการประเมินโดย รวบรวมผลการประเมินการทวนสอบในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร พรอมสรุป

ภาพรวมใหผูรับผิดชอบหรืออาจารยประจําหลักสูตรทราบ นอกจากนี้หลักสูตรสามารถใชแบบประเมินหรือ

แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษาประเมินตนเองภายหลังสิ้นสุดการเรียนรายวิชา

วาไดเกิดผลการเรียนรูตามท่ีมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชามุงหวังหรือไม มากนอยเพียงใด 

 การนําผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาไปรายงานผลใน มคอ.5 และ มคอ.7 

หลังจากรับทราบผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชา 

 4.4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชานําขอมูล/ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มารายงานไวใน มคอ.5 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ขอ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 4.4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารยประจําหลักสูตรนํารายงานผลการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์เปนเอกสารหลักฐานในการประเมินคุณภาพหลักสูตรใน มคอ.7 หมวดท่ี 6 สรุปการประเมิน
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หลักสูตร ขอ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานขอท่ี 6 

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

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา” 

 4.4.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารยประจําหลักสูตรนํารายงานผลการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์รายวิชานําไปใหขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร ในหมวดท่ี 9 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนา

หลักสูตร ขอ 2 ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

 4.4.4 กรรมการบริหารสูงสุดของคณะนําผลการทวนสอบไปทบทวนเพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบาย

การปรับปรุงหลักสูตร 
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สวนท่ี 5 

ตัวอยางแบบฟอรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 

 

ช่ือ รายการ ผูดําเนินการ 

VF01 รายวิชาตามแผนการเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนและการกําหนดเปน

รายวิชาท่ีมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

หลักสูตร 

VF02 แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(ปรับคําถามตามผลการเรียนรูท่ีกําหนดในหลักสูตร) 

นักศึกษา 

VF02-1 สรุปผลประเมินตนเองของนักศึกษาเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน (ปรับคําถามตามผลการเรียนรูท่ีกําหนดในหลักสูตร) 

หลักสูตร 

VF03 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3/4 

สําหรับ ผูสอน / ผูรับผิดชอบรายวิชา / อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยผูสอน/หลักสูตร 

VF04 แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชาท่ีเปด

สอน สําหรับคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู 

คณะกรรมการทวนสอบฯ 

VF04-1 สรุปผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชาท่ีเปดสอน 

สําหรับคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู 

คณะกรรมการทวนสอบฯ 
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 รายวิชาตามแผนการเรียนทีจ่ัดการเรียนการสอนและการกําหนดเปน็รายวิชาที่มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา VF01 

ภาคเรียนที่    /   หลักสูตร    วิชาเอก  

 

ลําดับ

ที่ 
รหัส ชื่อวิชา 

หน่วยกิตและ

เวลาเรียน 

เป็นรายวิชา

ทวนสอบฯ 
ชื่อ-สกุลของผูส้อน 

วันที่ส่ง 

มคอ.3/4 

วันที่ส่ง 

มคอ.5/6 
หมายเหตุ 

 ชั้นปีที่  1        

1 GEBIN103 Art of Living 3(3-0-6)  นายขยัน  รักเรียน 27 ธ.ค. 59 9 พ.ค. 60 ม ี2 sec 

2         

3         

4         

 ชั้นปีที่  2        

5         

6         

7         

 ชั้นปีที่  3        

8         

9         

 ชั้นปีที่  4        

10         

11         

12         
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 แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพ่ือทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน VF02 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาคเรียนท่ี    /   

หลักสูตร    วิชาเอก วันท่ีประเมิน  

   
คําช้ีแจง การประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาประเมินตนเองเก่ียวกับ

ระดับเจตคติ พฤติกรรม ความรู ความสามารถ ทักษะ หลังจากเรียนวิชานี้แลว จึงขอความรวมมือจากนักศึกษาในการ

ประเมินตนเองตามความเปนจริงโดยใสเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีเห็นวาใกลเคียงความจริงมากท่ีสุด 

1. รายการประเมิน 

ผลการเรียนรูของแตละดาน 

ระดับของผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับ

ตนเองภายหลังจากไดศึกษารายวิชานี้ 

5 4 3 2 1 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม      

1.1 มีจิตสํานึกสาธารณะและตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม       

1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ       

1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดลอม  

     

1.4 เคารพสิทธิในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย       

2. ดานความรู      

2.1 มีความรูและความเขาใจทั้งดานทฤษฎีและหลักการปฏิบตัิในเนื้อหาที่ศึกษา      

2.2 สามารถติดตามความกาวหนาทางวชิาการและเทคโนโลยีของสาขาวชิาที่ศึกษา              

2.3 สามารถบูรณาการความรูทีศึ่กษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ      

3. ดานทักษะทางปญญา      

3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกตความรูทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ      

3.2 มีทักษะในการนําความรูมาคิดและใชอยางเปนระบบ      

4. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ         

4.1 มีมนุษยสัมพันธและมารยาทสังคมที่ด ี      

4.2 มีภาวะความเปนผูนาํและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ      

4.3 สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม      

4.4 สามารถใชความรูในศาสตรมาชวยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม      

      

      

ขอคําถามตองปรับตามผลการเรยีนรู 

(Learning Outcome) ในแตละดาน

ของแตละหลักสูตร 
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ผลการเรียนรูของแตละดาน 

ระดับของผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับ

ตนเองภายหลังจากไดศึกษารายวิชานี้ 

5 4 3 2 1 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ          

5.1 สามารถเลือกใชวิธีการและเคร่ืองมือสื่อสารที่เหมาะสม      

5.2 สามารถสืบคน ศึกษา วิเคราะห และประยุกตใชเทคโนโลยเีพื่อแกไขปญหา

อยางเหมาะสม   

     

5.3 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     

6.  ทักษะพิสัย      

6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในดานเวลา เคร่ืองมือ อุปกรณและวิธีการไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

     

6.2 สามารถถายทอดองคความรู ปฏิบัติตามรูปแบบการสอน ประยุกตวิธีการสอน

ไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุมผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

     

 

2. ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ขอคําถามตองปรับตามผลการเรยีนรู 

(Learning Outcome) ในแตละดาน

ของแตละหลักสูตร 

 

 



24  

 สรุปผลการประเมินตนเองของนักศกึษาเพ่ือทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  VF02-1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาคเรียนท่ี    /   

หลักสูตร    วิชาเอก วันท่ีประเมิน  

   
คําช้ีแจง การประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาประเมินตนเองเก่ียวกับ

ระดับเจตคติ พฤติกรรม ความรู ความสามารถ ทักษะ หลังจากเรียนวิชานี้แลว จึงขอความรวมมือจากนักศึกษาในการ

ประเมินตนเองตามความเปนจริงโดยใสเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีเห็นวาใกลเคียงความจริงมากท่ีสุด 

1. รายการประเมิน 

ผลการเรียนรูของแตละดาน 

ระดับของผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับ

ตนเองภายหลังจากไดศึกษารายวิชานี้ 

5 4 3 2 1 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม      

1.1 มีจิตสํานึกสาธารณะและตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม       

1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ       

1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดลอม  

     

1.4 เคารพสิทธิในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย       

รวม 
คาเฉลี่ย (x ) =  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) =  

2. ดานความรู      

2.1 มีความรูและความเขาใจทั้งดานทฤษฎีและหลักการปฏิบตัิในเนื้อหาที่ศึกษา      

2.2 สามารถติดตามความกาวหนาทางวชิาการและเทคโนโลยีของสาขาวชิาที่ศึกษา              

2.3 สามารถบูรณาการความรูทีศึ่กษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ      

รวม 
คาเฉลี่ย (x ) =  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) =  

3. ดานทักษะทางปญญา      

3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกตความรูทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ      

3.2 มีทักษะในการนําความรูมาคิดและใชอยางเปนระบบ      

 คาเฉลี่ย (x ) =      

 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) =      

ขอคําถามตองปรับตามผลการเรยีนรู 

(Learning Outcome) ในแตละดาน

ของแตละหลักสูตร 
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ผลการเรียนรูของแตละดาน 

ระดับของผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับ

ตนเองภายหลังจากไดศึกษารายวิชานี้ 

5 4 3 2 1 

4. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ         

4.1 มีมนุษยสัมพันธและมารยาทสังคมที่ด ี      

4.2 มีภาวะความเปนผูนาํและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ      

4.3 สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม      

4.4 สามารถใชความรูในศาสตรมาชวยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม      

รวม 
คาเฉลี่ย (x ) =      

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) =      

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ          

5.1 สามารถเลือกใชวิธีการและเคร่ืองมือสื่อสารที่เหมาะสม      

5.2 สามารถสืบคน ศึกษา วิเคราะห และประยุกตใชเทคโนโลยเีพื่อแกไขปญหา

อยางเหมาะสม   

     

5.3 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     

รวม 
คาเฉลี่ย (x ) =      

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) =      

6.  ทักษะพิสัย      

6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในดานเวลา เคร่ืองมือ อุปกรณและวิธีการไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

     

6.2 สามารถถายทอดองคความรู ปฏิบัติตามรูปแบบการสอน ประยุกตวิธีการสอน

ไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุมผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

     

รวม 
คาเฉลี่ย (x ) =      

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) =      

รวมทั้งหมด 
คาเฉลี่ย (x ) =      

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) =      

 

2. ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

   

   

   

ขอคําถามตองปรับตามผลการเรยีนรู 

(Learning Outcome) ในแตละดาน

ของแตละหลักสูตร 
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 แบบรายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู  VF03 

สําหรับ ผูสอน / ผูรับผิดชอบรายวิชา / อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาคเรียนท่ี    /   

ชื่อผูสอน/ผูรับผิดชอบรายวิชา   
 

ตอนท่ี 1 การทวนสอบมาตรฐานการเรยีนรู 

ผลการเรียนรูของแตละดาน วิธีทวนสอบ ผลการทวนสอบ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม   

1.1 มีจิตสํานึกสาธารณะและตระหนักในคุณคาของ

คุณธรรม จริยธรรม  

  

1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ    

1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงตอเวลาและความ

รับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม  

  

1.4 เคารพสิทธิในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย  

  

2. ดานความรู   

2.1 มีความรูและความเขาใจทั้งดานทฤษฎีและ

หลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 

  

2.2 สามารถติดตามความกาวหนาทางวชิาการและ

เทคโนโลยีของสาขาวชิาที่ศึกษา         

  

2.3 สามารถบูรณาการความรูทีศึ่กษากับความรูใน

ศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

  

3. ดานทักษะทางปญญา   

3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกตความรูทั้ง

ทางดานวชิาการและวิชาชพี 

  

3.2 มีทักษะในการนําความรูมาคิดและใชอยางเปน

ระบบ 

  

4. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ      

4.1 มีมนุษยสัมพันธและมารยาทสังคมที่ด ี   

4.2 มีภาวะความเปนผูนาํและผูตามไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  

ผลการเรียนรู (Learning Outcome) 

ในแตละดานใหเลือกเฉพาะขอที่เปน

ความรับผิดชอบหลักและรอง  

ของรายวิชานั้นๆ 
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ผลการเรียนรูของแตละดาน วิธีทวนสอบ ผลการทวนสอบ 

4.3 สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง

ไดอยางเหมาะสม 

  

4.4 สามารถใชความรูในศาสตรมาชวยเหลือสังคมใน

ประเด็นที่เหมาะสม 

  

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     

  

5.1 สามารถเลือกใชวิธีการและเคร่ืองมือสื่อสารที่

เหมาะสม 

  

5.2 สามารถสืบคน ศึกษา วิเคราะห และประยุกตใช

เทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหาอยางเหมาะสม   

  

5.3 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการ

สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  

6.  ทักษะพิสัย   

6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในดานเวลา เคร่ืองมือ 

อุปกรณและวิธีการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  

6.2 สามารถถายทอดองคความรู ปฏิบัติตามรูปแบบ

การสอน ประยุกตวิธีการสอนไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหา

และสภาพของกลุมผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

  

 

ตอนท่ี 2 ผลการพิจารณาเกณฑ/สัดสวนของการเก็บคะแนน และเกณฑการตัดสินผลการเรียน 

1. เกณฑ/สัดสวนของการเก็บคะแนน    

 (    ) เหมาะสม เนื่องจาก  

    

 (    ) ไมเหมาะสม เนื่องจาก  

    

 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข ดังนี้   

    

    

    

    

    

ผลการเรียนรู (Learning Outcome) 

ในแตละดานใหเลือกเฉพาะขอที่เปน

ความรับผิดชอบหลักและรอง  

ของรายวิชานั้นๆ 
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2. เกณฑการตัดสินผลการเรียน    

 (    ) เหมาะสม เนื่องจาก  

    

 (    ) ไมเหมาะสม เนื่องจาก  

    

 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข ดังนี้   

    

    
 

ตอนท่ี 3 ผลการพิจารณาเครื่องมือในการวัดผล/ประเมินผล 

 ความหมาย 3  หมายถึง เหมาะสมอยูในระดับ มาก   2  หมายถึง เหมาะสมอยูในระดับ พอใช 

1  หมายถึง เหมาะสมอยูในระดับ ควรปรับปรุง 

ประเภท ขอสอบกลางภาค ขอสอบยอย (ถามี) ขอสอบปลายภาค 

ลักษณะเครื่องมือในการวัดผล/

ประเมินผล 

 (   ) ขอสอบอัตนัย 

 (   ) ขอสอบปรนัย 

 (   )     

 (   ) ขอสอบอัตนัย 

 (   ) ขอสอบปรนัย 

 (   )     

 (   ) ขอสอบอัตนัย 

 (   ) ขอสอบปรนัย 

 (   )     

1. ความเหมาะสมของลักษณะ

ขอสอบ 
 (   ) 3 (   ) 2 (   ) 1  (   ) 3 (   ) 2 (   ) 1  (   ) 3 (   ) 2 (   ) 1 

2. ความครอบคลุมกับเนื้อหา  (   ) 3 (   ) 2 (   ) 1  (   ) 3 (   ) 2 (   ) 1  (   ) 3 (   ) 2 (   ) 1 

3. ความสอดคลองกับผลการเรียนรู

ท่ีคาดหวัง 
 (   ) 3 (   ) 2 (   ) 1  (   ) 3 (   ) 2 (   ) 1  (   ) 3 (   ) 2 (   ) 1 

4. ความเหมาะสมของวิธีการตรวจ

ใหคะแนน 
 (   ) 3 (   ) 2 (   ) 1  (   ) 3 (   ) 2 (   ) 1  (   ) 3 (   ) 2 (   ) 1 

สิ่งท่ีจะพัฒนา/ปรับปรุงแกไข 

 

   

 

 

ลงช่ือ  

 ( ) 

อาจารยผูสอน/รับผดิชอบรายวิชา 

 

ลงช่ือ  

 ( ) 

อาจารยประจําหลักสตูร/กลุมวิชา 

 

ลงช่ือ  

 ( ) 

อาจารยประจําหลักสตูร/กลุมวิชา 

 

ลงช่ือ  

 ( ) 

อาจารยประจําหลักสตูร/กลุมวิชา 

 

ลงช่ือ  

 ( ) 

อาจารยประจําหลักสตูร/กลุมวิชา 

 

ลงช่ือ  

 ( ) 

หัวหนาหลักสูตร/กลุมวิชา 
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 แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชาท่ีเปดสอน VF04 

สําหรับ คณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาคเรียนท่ี    /   

หลักสูตร   วิชาเอก วันท่ีประเมิน   

ชื่อผูสอน/ผูรับผิดชอบรายวิชา   
 

ความหมาย 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด 
 

1. การทวนสอบมาตรฐานการเรยีนรู 
 

หัวขอการทวนสอบ รายละเอียดการทวนสอบ 
ระดับความสอดคลอง รายละเอียด 

ท่ีไมสอดคลอง 5 4 3 2 1 

1. เนื้อหาการสอน ตรวจสอบ มคอ.5 กับ มคอ.3 วาตรงกันหรือไม 

(หมายเหตุ : ตรวจสอบหมวดท่ี 5 วาหัวขอ

รายละเอียดสอดคลองกับ มคอ.5 หรือไม 

กรณีท่ีไมตรงมีการระบุปญหาและแนวทางการ

แกไขไวใน มคอ.5 หรือไม) 
 

      

2. การวัดและ

ประเมินผล 

   2.1 วิธีการวัด

และประเมินผล 

ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 สวนท่ี 2 วิธีการ

วัดและประเมินผลกับการวัดและประเมินผลจริง 

(แบงเปนคะแนนอะไรบาง เชน กลางภาค  

ปลายภาค จิตพิสัย แบงตามนั้นจริงหรือไม) 
 

      

   2.2 ทวนสอบ

คะแนนและเกรด 

ทวนสอบคะแนนท่ีกําหนดในแตละวิธีการวัด

และประเมินผลวาสอดคลองหรือไม และการให

เกรดถูกตองตามท่ีกําหนดไวและสอดคลองกับ

คะแนนหรือไม (ดูวาการใหคะแนนตรงหรือไม

เชน ตั้งวา 20% ให 20% จริงหรือไม) 
 

      

 2.3 สุม

ตรวจขอสอบ 

สุมตรวจเนื้อหาท่ีอยูในขอสอบวาตรงกับเนื้อหา

ท่ีกําหนดไวหรือไม  
 

      

 ลักษณะขอสอบสอดคลองกับระดับการเรียนรู       
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หัวขอการทวนสอบ รายละเอียดการทวนสอบ 
ระดับความสอดคลอง รายละเอียด 

ท่ีไมสอดคลอง 5 4 3 2 1 

ท่ีตั้งวัตถุประสงคไวหรือไม 

3. มาตรฐานการ

เรียนรู 

 3.1 วิธีการ

ประเมินผล 

 

 

ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 4 สวนท่ีเปน

วิธีการประเมินผลในแตละมาตรฐานการเรียนรู

กับการวัดและประเมินผลจริง 

 

      

 3.2 คะแนนในแต

ละมาตรฐานการ

เรียนรู 

ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 สวน 2 วา

คะแนนในแตละมาตรฐานท่ีไดกําหนดไวกับท่ีได

ดําเนินการจริง 

 

      

 3.3 แผนการ

ประเมินผล 

ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 สวน 2 วา

แผนการประเมินผล (สัปดาหท่ีจะประเมิน) กับ

การดําเนินการจริง 

 

      

 

2. ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

   

   

   

   

รับรองขอมูลผลการทวนสอบ 
 

 ลงชื่อ  

  ( ) 

ผูประเมิน 
 

 

 ลงชื่อ  

  ( ) 

หัวหนาหลักสูตร/กลุมวิชา 
  

 วันท่ี เดือน พ.ศ.   
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 สรุปผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชาท่ีเปดสอน VF04-1 

สําหรับ คณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาคเรียนท่ี    /   

หลักสูตร   วิชาเอก วันท่ีประเมิน   

ชื่อผูสอน/ผูรับผิดชอบรายวิชา   
 

1. การทวนสอบมาตรฐานการเรยีนรู 
 

หัวขอการทวนสอบ รายละเอียดการทวนสอบ คาเฉล่ีย (x ) รายละเอียดท่ีไมสอดคลอง 

1. เนื้อหาการสอน ตรวจสอบ มคอ.5 กับ มคอ.3 วาตรงกันหรือไม 

(หมายเหตุ : ตรวจสอบหมวดท่ี 5 วาหัวขอ

รายละเอียดสอดคลองกับ มคอ.5 หรือไม 

กรณีท่ีไมตรงมีการระบุปญหาและแนวทางการ

แกไขไวใน มคอ.5 หรือไม) 
 

  

2. การวัดและ

ประเมินผล 

   2.1 วิธีการวัด

และประเมินผล 

ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 สวนท่ี 2 วิธีการ

วัดและประเมินผลกับการวัดและประเมินผลจริง 

(แบงเปนคะแนนอะไรบาง เชน กลางภาค  

ปลายภาค จิตพิสัย แบงตามนั้นจริงหรือไม) 
 

  

   2.2 ทวนสอบ

คะแนนและเกรด 

ทวนสอบคะแนนท่ีกําหนดในแตละวิธีการวัด

และประเมินผลวาสอดคลองหรือไม และการให

เกรดถูกตองตามท่ีกําหนดไวและสอดคลองกับ

คะแนนหรือไม (ดูวาการใหคะแนนตรงหรือไม

เชน ตั้งวา 20% ให 20% จริงหรือไม) 
 

  

 2.3 สุม

ตรวจขอสอบ 

สุมตรวจเนื้อหาท่ีอยูในขอสอบวาตรงกับเนื้อหา

ท่ีกําหนดไวหรือไม  
 

  

 ลักษณะขอสอบสอดคลองกับระดับการเรียนรู

ท่ีตั้งวัตถุประสงคไวหรือไม 
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หัวขอการทวนสอบ รายละเอียดการทวนสอบ คาเฉล่ีย (x ) รายละเอียดท่ีไมสอดคลอง 

3. มาตรฐานการ

เรียนรู 

 3.1 วิธีการ

ประเมินผล 

 

 

ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 4 สวนท่ีเปน

วิธีการประเมินผลในแตละมาตรฐานการเรียนรู

กับการวัดและประเมินผลจริง 

 

  

 3.2 คะแนนในแต

ละมาตรฐานการ

เรียนรู 

ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 สวน 2 วา

คะแนนในแตละมาตรฐานท่ีไดกําหนดไวกับท่ีได

ดําเนินการจริง 

 

  

 3.3 แผนการ

ประเมินผล 

ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 สวน 2 วา

แผนการประเมินผล (สัปดาหท่ีจะประเมิน) กับ

การดําเนินการจริง 

 

  

 

2. ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

   

   

   

   

 

รับรองขอมูลผลการทวนสอบ 
 

 ลงชื่อ  

 ( ) 

ผูประเมิน 

 

 ลงชื่อ  

 ( ) 

ผูประเมิน 

 

 ลงชื่อ  

 ( ) 

ผูประเมิน 
 

 ลงชื่อ  

  ( ) 

หัวหนาหลักสูตร/กลุมวิชา 
  

 วันท่ี เดือน พ.ศ.   
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ระบบและกลไกการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิแหงชาติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา 
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ระบบและกลไกการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
 

 

กระบวนการ

PDCA 
ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดของงาน 

ชวงเวลาที่

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

P  1. จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. ศึกษาขอมูลของหลักสูตร โดยพิจารณาจาก  

   1) ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค  

   2) เกณฑมาตรฐาน เง่ือนไขที่เกี่ยวของกับหลักสูตร  

   3) โครงสรางหลักสูตรและแผนการเรียนเสนอแนะ  

   4) รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) / 

สรุปผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรของปที่ผานมา 

กอนเปดภาค

การศึกษา 3 เดือน 

- คณะกรรมการบริหาร

วิชาการคณะ 

- คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- ผูรับผิดชอบรายวิชา/

หัวหนากลุมการสอน 

D  จัดทําแผนการบริหารหลักสูตร  

   1) จัดทําแผนการจัดการศึกษาของหลักสูตร  

   - แผนการเรียนและความเชื่อมโยงของรายวิชา 

   - ผลลัพธการเรียนรู/สมรรถนะของผูเรียนแตละชั้นป 

   - แผนการรับ คัดเลือก เตรียมความพรอมและการ

สงเสริมพัฒนาผูเรียน 

   - กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัด

ประเมินผลผูเรียน 

   - ปฏิทินการดําเนินงาน/กิจกรรมที่เกีย่วของ 

   2) จัดทําแผนและการจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อสงเสริม

การเรียนรูของผูเรียนและงานที่เกี่ยวของ 

   3) จัดทําแผนและดําเนินการบริหารและการสงเสริม

พัฒนาอาจารย 

กอนเปดภาค

การศึกษา 3 เดือน 

- คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

C, D 

 

 

 

 

 เสนอแผนการบริหารหลักสูตรตอคณะกรรมการวิชาการ

ของคณะ/พื้นที่ เพื่อทบทวน ตรวจสอบ และใหความ

เห็นชอบแผนการบริหารหลักสูตร 

กอนเปดภาค

การศึกษา 3 เดือน 

- คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

D  จัดทําแผนการจัดการศึกษา  

1) แผนการศึกษาภาคทฤษฎแีละปฏบิัติตลอดปการศึกษา 

2) จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน/กจิกรรมในการจัดการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับปฏิทินการศึกษา 

3) วางแผนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 

กอนเปดภาค

การศึกษา 2 เดือน 

- คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- ผูรับผิดชอบรายวิชา/

หัวหนากลุมการสอน 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการมอบหมายงานและประกาศใชดังนี้  

1) ประชุมอาจารยผูสอนเพือ่ชี้แจงแผนการจัดการศึกษา

ประจําปการศึกษา ปฏิทินการดําเนินงาน/กิจกรรม และ

มอบหมายงานแกผูรับผิดชอบ  

2) ประกาศใชโดยติดประกาศตามชองทางการส่ือสาร

ตางๆ ที่เหมาะสม ชีแ้จงแผนการจัดการศึกษาและ

ปฏิทินการศึกษาใหนักศึกษาทราบ  

 

กอนเปดภาค

การศึกษา 1 เดือน 

- คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

-ผูรับผิดชอบรายวิชา/

หัวหนากลุมการสอน 

วางแผน ศึกษา 

วิเคราะหขอมูลสําหรับ

การบริหารหลักสูตร 

จัดทําแผนการบริหาร

หลักสูตร 

วางแผนการปรับปรุงจากผลการประเมนิของปที่ผานมา 
 เสนอแผนการ

บริหารหลักสูตร 

 

จัดทําแผนการ 

จัดการศึกษา 

มอบหมายงานและ

ประกาศใช นําไปใช 

ดําเนินการ กาํกับ ติดตาม 

B A 
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กระบวนการ

PDCA 
ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดของงาน 

ชวงเวลาที่

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) วางแผนการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามแผนการจัด

การศึกษา  

   - จัดอัตรากําลัง ผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยผูสอน

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

   - มอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน

ในระดับกลุมการสอนและผูรับผิดชอบรายวิชา 

   - สรรหา คัดเลือก ประสานงานแหลงฝกงาน/สหกิจ

ศึกษา/ปฏบิัติการสอน 

   - วางแผนการจัดการเรียนการสอน และการวัด

ประเมินผลผูเรียน 

   - จัดทําตารางสอน-สอบ ประจําภาคการศึกษา 

   - สํารวจ จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียน ประสานงานกบัสวนงานที่เกีย่วของ 

   - ทําแผนกํากับ ติดตามการบริหารหลักสูตรระดับ

รายวิชา 

4) ดําเนินการกาํกับ ติดตามการดําเนินการจัดการเรียน

การสอนใหเปนไปตามมาตรฐานที่กาํหนด 

5) เตรียมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 

C  ประเมินผลการบริหารหลักสูตร  

1) นักศึกษาและอาจารยประเมินความพึงพอใจคุณภาพ

หลักสูตร 

2) ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูรายวิชาและประสิทธิภาพการสอน

ของอาจารย 

3) ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 

4) ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

5) ติดตามคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF  

6) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมสรุปปญหา 

อุปสรรค แนวทางแกไขในการจัดการศึกษา 

7) รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ตอ

คณะ/พื้นที่ 

ระหวางเปดภาค

การศึกษา 

- คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- ผูรับผิดชอบรายวิชา/

หัวหนากลุมการสอน 

- อาจารยประจําหลักสูตร 

- รองคณบดีดานวิชาการ/

ผูอํานวยการกอง

การศึกษา 

A 

 

 

 

 แจงผลการประเมินใหอาจารยผูสอนและผูทีเ่กี่ยวของ

ไดรับทราบ และนําไปพัฒนาปรับปรุงการบริหาร

หลักสูตร 

หลังจากการประเมิน

คุณภาพภายในเมื่อ

ส้ินสุดปการศึกษา 

- คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

เอกสารประกอบ 

1. คูมือการการทวนสอบผลสัมฤทธ์ินักศึกษา 

2. รายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 

 

 

ประเมินผลการบริหาร

หลักสูตร 

A 

การนําไปพัฒนา

ปรับปรุง 

วางแผนการปรับปรุงจากผลการประเมนิของปที่ผานมา 

B 
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ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ระดบัหลักสูตร 
การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หรือ มคอ.4 

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification) ในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติในระดับ

ปริญญาตรี และการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course 

Report) หรือ มคอ.6 รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) เพ่ือรายงานผลการจัดการ

เรียนการสอนในแตละรายวิชา โดยมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนดังตอไปน้ี 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณา มคอ.5/มคอ.6 

ของภาคการศึกษาท่ีผานมา

     หัวหนาหลักสูตรกําหนดวาระการ
ประชุมหลักสูตร เร่ืองการกํากับ 
ติดตาม การจัดทํา มคอ.3/มคอ.4

        อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา
- ความสอดคลองกับ มคอ.2
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
- การบูรณาพันธกิจตางๆ ใหเหมาะสมกับ
รายวิชาท่ีเปดสอน

    อาจารยผูสอน/รับผิดชอบรายวิชา 
จัดทํา/แกไข มคอ.3/มคอ.4 

และสงใหหลักสูตรเพื่อพิจารณา

    อาจารยผูสอน/รับผิดชอบรายวิชา 
สง มคอ.3/มคอ.4 

ผานระบบทะเบียนกลาง

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณาทวนสอบ

มคอ.3/มคอ.4

    อาจารยผูสอน/รับผิดชอบรายวิชา
จัดทํา มคอ.5/มคอ.6 

และสงใหหลักสูตรเพื่อพิจารณา

    อาจารยผูสอน/รับผิดชอบรายวิชา 
สง มคอ.5/มคอ.6 

ผานระบบทะเบียนกลาง

  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
  พิจารณาทวนสอบ มคอ.5/มคอ.6

   อาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอน 
ตาม มคอ.3/มคอ.4

กอนเปดภาคการศึกษา
อยางนอย 30 วัน

กอนเปดภาคการศึกษา

หัวหนาหลักสูตรกําหนดการ กํากับ 
ติดตาม การจัดทํา มคอ.5/มคอ.6

หลังปดภาคการศึกษา
ไมเกิน 30 วัน

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ผาน

ผาน

1

2

4

3

5

6 7

8

9

10

11
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ระบบและกลไกอาจารยท่ีปรึกษา 
 

 

คณะ/วิทยาลัยแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาทุกหลักสูตร

คณะจัดทําคําสั่งอาจารยท่ีปรึกษาและแจงตอ สวท. 
เพ่ือจัดเก็บเปนฐานขอมูล

จัดทําแผนงานใหคําปรึกษาดานวิชาการและแนะแนว
แกนักศึกษา และกําหนดปฏิทินการเขาพบ

ชองทางติดตอส่ือสาร

จัดทําแผนการจัดการความเส่ียงดานนักศึกษา

ดําเนินงานตามปฏิทิน/ใหความชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีปญหาหรือตองการความ
ชวยเหลือ สรุปผลการดําเนินงานในการใหคําปรึกษาเมื่อส้ินภาคการศึกษา 

และรายงานตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนําผลการ
จัดการความรูในกระบวนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

จัดทําเปนแนวปฏิบัติท่ีดี

สรุปผลการดําเนินงานในการใหคําปรึกษาเม่ือส้ินภาค
การศึกษา และรายงานตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประเมินอาจารยท่ีปรึกษาโดยนักศึกษา

1

2

4

3

6

8

ใหคําปรึกษา
ดานวิชาการ

ใหคําปรึกษา 
ดานทักษะชีวิต

ใหคําปรึกษาในปญหาดานเศรษฐกิจ
(สงตอระบบสนับสนุนทุนการศึกษา)

การจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
นักศึกษา

เร่ืองอ่ืนๆ

7.1 7.2

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
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ระบบและกลไกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสตูร 
 

     สวท. จัดเก็บฐานขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารยประจําหลักสูตร ในระบบทะเบียนกลางและ

ฐานขอมูลอ่ืน

     หลักสูตรเสนอขอเปล่ียนแปลงขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร (ทุกกรณ)ี

ภายใน 30 วันหลังจากวันประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
โดยจัดทํา สมอ.08 (แกไขเล็กนอย) 

พรอมประวัติ เอกสารคุณวุฒิทางการศึกษา ผลงานทางวิชาการ/
ประสบการณดานปฏิบัติการ

คณะ/วิทยาลัย จัดทําหลักสูตรปรับปรุงอยางนอยทุกๆ 5 ป 
เพื่อปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร

 คณะ/วิทยาลัยตรวจสอบขอมูลคุณวุฒิ ผลงานวิชาการและ
ประสบการณดานปฏิบัติการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ตรวจสอบพิสูจนอักษรใหถูกตองตามรูปแบบท่ีกําหนด

  สวท. รวบรวมและจัดทําวาระการเปล่ียนแปลงขอมูลอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

เสนอสภาวิชาการฯ

สวท. จัดทําวาระการเปล่ียนแปลงขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ

สภาวิชาการฯ พิจารณา

สวท. เสนอ สกอ. รับทราบ/ใหความเห็นชอบ

ปรับปรุง

ผาน

1

4

2

5

6

89

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา

ปรับปรุง

ผาน

7

ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร

กรรมการประจําคณะฯ/วิทยาลัยฯ

ปรับปรุง

ผาน

พิจารณา

3
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