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ค าน า 
 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศ คณะกรรรมการการอุดมศึกษา

เกี่ยวกับเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยได้ให้

ความส าคัญกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาและผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ จึงได้

ก าหนดให้มีการด าเนินการต่างๆ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของหลักสูตร  

โดยหลักสูตรจะต้องมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการจัดท า

คู่มือทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

โดยท่ีฉบับนี้เป็นฉบับปรับปรุงท่ีเป็นรายละเอียดของการด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์

นักศึกษา ระดับรายวิชา เพื่อจะสะท้อนผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีหลักสูตรได้มอบหมายให้แต่ละ

รายวิชารับผิดชอบท าให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เมื่อศึกษารายวิชานั้นๆ ส าเร็จแล้ว เพื่อให้การด าเนินการ

ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอยกเลิกคู่มือทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฉบับเดิม และให้ใช้คู่มือทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษาระดับรายวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับท่ี 2 นี้เป็น

แนวปฏิบัติแทนต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ส่วนท่ี 1 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์

นักศึกษา 
 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษา และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาและสาขา/สาขาวิชา และประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่ง

ประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเช่ือมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่

ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับเวลาท่ีต้องใช้ การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมท้ังระบบและกลไกท่ีให้ความมั่นใจในประสิทธิผล

การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิต

บัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

1.1 หลักการส าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาดังนี้คือ 

 1.1.1 มุ่งเน้นท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้น

ต่ าเชิงคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มท่ีผลผลิตและผลลัพธ์

ของการจัดการศึกษา คือ ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตท่ีคาดหวังไว้ก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณา

ถึงองค์ประกอบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีจะส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้นั้นอย่างสอดคล้องและส่งเสริมกันอย่างเป็นระบบ 

 1.1.2 มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเป็นท่ียอมรับและ

เทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาท่ีดีท้ังในและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัด

หลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายโดยท่ีผลผลิตสุดท้ายของการจัดการศึกษา 

คือ คุณภาพของบัณฑิตซ่ึงจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมี

ความสุขและภาคภูมิใจ เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและเป็นคนดีของสังคม ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและขีด

ความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย 
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 มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มคอ.) จะประกอบด้วย 

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

 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

 มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

 มคอ.6 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

 มคอ. 7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ข้อก าหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลท่ีมุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ท้ัง 

5 ด้านท่ีได้รับการพัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจและความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นได้อย่าง

เป็นท่ีเช่ือถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้ว มาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ 

 1.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่าง

มีคุณธรรม จริยธรรมและด้วยความรับผิดชอบท้ังในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตใน

ความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมท้ังในเรื่องส่วนตัวและสังคม 

 1.2.2 ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการน าเสนอ

ข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองได้ 

 1.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา  (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิ เคราะห์

สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์

และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

 1.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า ความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม การวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 

 1.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถในการส่ือสาร

ท้ังการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 นอกจากผลการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้านนี้ บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง สามารถเพิ่มผลการ

เรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill) เพิ่มเติมได้ 
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 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งก าหนดให้มีการรายงานผลดัชนีบ่งชี้ผล

การด าเนินงาน ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดตัวบ่งชี้พื้นฐานไว้ 12 ตัว โดยหลักสูตร

ต้องด าเนินการอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี  ซึ่งตัวบ่งช้ีผลการ

ด าเนินงานของหลักสูตรได้แก่ 

 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก

รายวิชา 

 5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปี

การศึกษา 

 6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.

4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน เต็ม 5.0 
 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการทวนสอบเป็นดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลักสูตรท่ีได้ก าหนดไว้ ดังนั้น

ผู้สอน ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้รับผิดชอบหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทวนสอบเพื่อให้

เกิดการทวนสอบท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผล และสะดวกต่อการด าเนินการ

ประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร 
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ส่วนท่ี 2 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 
 

2.1 ความส าคัญของการทวนสอบ 

 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนของรายวิชาและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการทวนสอบจะสะท้อนผลดังนี้ 

 2.1.1 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีแต่ละรายวิชาได้รับจากการ

กระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปรับปรุงข้อพกพร่องหรือส่งเสริมจุดเด่นของผู้เรียนเพื่อ

พัฒนาตนเองต่อไป 

 2.2.2 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน/การจัดการเรียนรู้ ส าหรับอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนา

ปรับปรุงการสอนให้ดีกว่าเดิม 

 2.2.3 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นข้อมูล

ส าคัญในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 

2.2 ความหมายของการทวนสอบ 

 การทวนสอบ หมายถึง การด าเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการใดๆ เช่น การสังเกต การตรวจสอบ 

การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อยืนยันพิสูจน์ว่า สิ่งที่ก าหนดขึ้นนั้นได้มีการด าเนินการและบรรลุ

เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของความ

รับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ซึ่งจะต้องด าเนินการท่ีให้ความ

มั่นใจได้ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังเป็นท่ีเข้าใจตรงกันท้ังสถาบันฯ และมีการด าเนินการจัดการเรียน

การสอนจนบรรลุผลส าเร็จ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกอาจต้องการตรวจสอบด้วยว่าได้มีการทวนสอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้อย่างเพียงพอและเช่ือถือได้ (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 

 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ คือการพิสูจน์ว่าผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นในผู้เรียน (ส่วนใหญ่/

โดยเฉล่ีย) นั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งถ่ายทอดมาจากกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิฯ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตรวจสอบด้วยว่าได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างเพียงพอ

และเช่ือถือได้ (ลิลล่ี กาวีต๊ะ, 2561) 

 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา คือ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ร่วมกับ

การทวนสอบมาตรฐานของการประเมินผลการเรียนรู้ ว่าผู้เรียนได้มีผลการเรียนรู้ตามท่ีรายวิชา/หลักสูตร

คาดหวัง และได้รับระดับคะแนนตามระดับของผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นจริง การทวนสอบอาจเป็นระดับรายวิชา
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หรือระดับหลักสูตร การทวนสอบท้ังสองลักษณะในระดับรายวิชาใช้กระบวนการอย่างเดียวกันได้ การทวน

สอบต้องด าเนินการโดยบุคคลอื่น (ลิลล่ี กาวีต๊ะ, 2561) 

 

2.3 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ กับ มคอ. ต่างๆ 

 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษาได้มีการก าหนดรายละเอียดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามแบบ มคอ. ต่างๆ ดังมีรายละเอียดดังภาพท่ี 1 
 

มคอ.1

มคอ.2

มคอ.3/มคอ.4มคอ.7

มคอ.5/มคอ.6

ข้อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
     10.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
            ขณะที่ก  าลังศึกษา
     10.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หล ัง
            จากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา

หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
     ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
          2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษา
               ยังไม่ส าเร็จการศึกษา
          2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หล ังจาก
               นักศึกษาส าเร็จการศึกษา

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการ
             ด าเนินการของรายวิชา
      ข้อ 4  การทวนสอบมาตรฐาน
              ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
      ข้อ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา

หมวดท่ี 6 สรุปการประเมินหลักสูตร 
      ข้อ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      การรายงานผลดัชนีบ่งช ี้ผลการด าเนินงานใน
ข้อที่ 6 คือ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก  าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

ภาพท่ี  1 การก าหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

2.4 ระดับของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 2.4.1 ก าหนดการด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  จากรายละเอียดเกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.1 ข้อ 10 

ก าหนดให้สถาบันการศึกษาต้องพัฒนาระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษา และได้ก าหนดให้ด าเนินการทวนสอบ 2 ระดับดังนี้ 

  1) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนได้ว่า

นักศึกษามีความเข้าใจ จดจ าเนื้อหา หรือแนวคิดต่างๆ ท่ีเรียนไปแล้วได้มากน้อยเพียงใด หรือมีความถูกต้อง

เหมาะสมเพียงใด  ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตรงกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง และให้คะแนน

ตรงตามความจริง โดยพิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนนกับกระดาษค าตอบ รวมท้ังการประเมินด้วย

วิธีอื่นท่ีก าหนดในรายละเอียดของรายวิชา ท่ีมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบท้ังรายวิชาท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 
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  2) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานอย่างเป็นระบบ เพื่อประเมินความส าเร็จ

ของการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยมีการประเมินจากหลายแหล่ง รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง

โดยนักศึกษา การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในประเด็นความรู้ความสามารถและพฤติกรรมท่ีเป็น

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ไม่น้อย

กว่าท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร 
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ส่วนท่ี 3 

ระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 
 

 มหาวิทยาลัยควรต้องพัฒนาระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาของ

นักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้คณะแต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ

รายวิชาของแต่ละหลักสูตร ท่ีประกอบด้วย 

1. กรรมการจากหัวหน้าหลักสูตร/ตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ี

มิใช่ผู้สอนในรายวิชาท่ีทวนสอบ 

2. กรรมการจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้าสาขา 

3. กรรมการจากภายนอกหลักสูตร  

จ านวนกรรมการในแต่ละกลุ่มพิจารณาตามความจ าเป็นของปริมาณภาระงานของคณะกรรมการ โดย

ก าหนดให้กรรมการคนหนึ่งท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และอีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีกรรมการและเลขานุการ 

 การด าเนินการตามระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา แสดงดังตารางท่ี 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผลที่ได้ ช่วงเวลา 

มหาวิทยาลัย แต่งต้ังกรรมการทวนสอบฯ 

ของมหาวิทยาลัย 

ค าสั่งแต่งต้ังกรรมการทวนสอบฯ ของ

มหาวิทยาลัย 

ก่อนเปิดภาค

การศึกษา 

คณะ แต่งต้ังกรรมการทวนสอบฯ 

ของคณะ 

ค าสั่งแต่งต้ังกรรมการทวนสอบฯ ของคณะ ก่อนเปิดภาค

การศึกษา 

กรรมการทวนสอบฯ 

ของคณะ 

ประชุมและก าหนดแบบเก็บ

ข้อมูล/แบบประเมินที่ใช้ใน

การทวนสอบ 

แบบเก็บข้อมูล/แบบประเมินที่ใช้ในการทวน

สอบ 

ก่อนเปิดภาค

การศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

ประชุมและก าหนดรายวิชา

ที่จะรับการทวนสอบ 

รายวิชาท่ีจะรับการทวนสอบ จ านวนร้อยละ 

25 ทีเ่ปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาค

การศึกษา 

ก่อนเปิดภาค

การศึกษา 

กรรมการทวนสอบฯ ประชุมและเตรียมการทวน

สอบ 

ปฏิทินและรายละเอียดการ ก่อนเปิดภาค

การศึกษา 

ของคณะ - ก าหนดปฏิทินการ

ด าเนินงาน 

- ก าหนดรายละเอียดของ

กิจกรรม 

ด าเนินงานการทวนสอบ  
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ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผลที่ได้ ช่วงเวลา 

 

 

กรรมการทวนสอบฯ ด าเนินการทวนสอบ รายงานผลการทวนสอบ ระหว่างภาค

การศึกษา/ 

ของคณะ - ปฏิบัติการทวนสอบ  สิ้นสุดภาคการศึกษา 

 - สรุปผลการทวนสอบ 

- รายงานผลการทวนสอบ 

  

กรรมการทวนสอบฯ การรายงานผลการทวน

สอบ 

วาระการประชุมรายงานผลการ สิ้นสุดภาคการศึกษา 

ของคณะ ต่อกรรมการบริหารคณะ ทวนสอบของคณะ  

กรรมการบริหารคณะ ประชุมและสะท้อนผลการ

ทวนสอบ เพ่ือการปรับปรุง 

ผลการประชุม มติ และข้อเสนอแนะใน

ปรับปรุง 

สิ้นสุดภาคการศึกษา 

คณะ รายงานผลการทวนสอบ

และมติของ

กรรมการบริหารคณะ ต่อ

กรรมการทวนสอบฯ ของ

มหาวิทยาลัย 

วาระการประชุมรายงานผลการทวนสอบของ

คณะ 

สิ้นสุดภาคการศึกษา 

กรรมการทวนสอบฯ 

ของมหาวิทยาลัย 

ประชุมและสะท้อนผลการ

ทวนสอบ เพ่ือการปรับปรุง 

สรุปรายงานเสนอต่อสภา

วิชาการ และสภา

มหาวิทยาลัย 

ผลการประชุม มติ และข้อเสนอแนะใน

ปรับปรุง 

สิ้นสุดภาคการศึกษา 

คณะ ประชุม ปรับปรุงวางแผน

การด าเนินการทวนสอบ

ของคณะ ตามข้อเสนอแนะ

ของสภาวิชาการ และสภา

มหาวิทยาลัย และถ่ายทอด

การด าเนินการลงสู่หลักสูตร 

แผนการด าเนินการทวนสอบของคณะในภาค

การศึกษาถัดไป 

สิ้นสุดภาคการศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

ประชุมและน าผลการทวน

สอบ เพ่ือการปรับปรุง 

ผลการประชุมและข้อสรุปในการปรับปรงุการ

บริหารหลักสูตร 

สิ้นสุดภาคการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนที่ปรับปรงุตาม

ข้อเสนอแนะ 

สิ้นสุดภาคการศึกษา 
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ส่วนท่ี 4 

การด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 
 

4.1 วิธีการก าหนดสิ่งที่ต้องการทวนสอบ 

 จากการก าหนดส่ิงท่ีต้องการทวนสอบตามมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษาของผลการเรียนรู้ในแต่ละ

ด้าน ซึ่งสามารถแยกได้ดังนี้ 

 4.1.1 กลยุทธ์การสอน ได้แก่ เทคนิควิธีการสอน หรือกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดผลการ

เรียนรู้ในแต่ละด้านได้ 

 4.1.2 การวัดผลประเมินผล เครื่องมือการประเมิน เช่น ข้อสอบ แบบประเมินการปฏิบัติการ รายงาน

โครงการ การให้คะแนน ท่ีมาของเกรด 

 4.1.3 การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ การประเมินโดยนักศึกษา ได้แก่ แบบประเมินการสอนของ

ผู้สอน การสัมภาษณ์ การสังเกต 

 คณะกรรมการทวนสอบอาจเลือกใช้วิธีการทวนสอบจากเอกสารต่างๆ ก่อน ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

อาจเลือกใช้การสัมภาษณ์นักศึกษา การสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/

การเรียนรู้ เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

 

4.2 ขั้นตอนการทวนสอบ 

4.2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาของแต่ละหลักสูตรโดย

คณะ มีการประชุมเตรียมการ วางแผนในการด าเนินการทวนสอบ และถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทราบและด าเนินการ  

4.2.2 หลักสูตรก าหนดรายวิชาท่ีจะทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา เช่น ทุกรายวิชา

ในหมวดวิชาชีพ สุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

 4.2.3 คณะกรรมการทวนสอบด าเนินการ 
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   1) ประเมินความสอดคล้องของรายวิชา (มคอ.3 หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หรือ 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชา หรือ หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร 

(มคอ.2 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล และ Curriculum Mapping) เพื่อ

ประเมินว่ารายวิชาได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนครอบคลุม ครบถ้วน และตรงตามท่ีหลักสูตรก าหนด

หรือไม่ รวมถึงความสอดคล้องของแต่ละหมวดท่ีเกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ

ประเมินผลในรายวิชา 

    1.1) ความสอดคล้องของหมวดต่างๆ ภายในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) กับหลักสูตร 

(มคอ.2 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล และ Curriculum Mapping) 

    1.2)  ความสอดคล้องของหมวด 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หมวด 4 การพัฒนาผลการ

เรียนรู้รายวิชา และหมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผลในรายวิชา (มคอ.3) 

   2)  ตรวจสอบหลักฐานของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล เครื่องมือ

การประเมิน เช่น ผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามท่ีก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา การให้คะแนนจากรายงาน ช้ินงานหรือผลงานจากการเรียนรู้ การประเมิน

พฤติกรรมจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ หรือการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดโดยผู้สอน เป็นต้น 

   3) การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ และการประเมินผู้เรียน ได้แก่ แบบประเมินการสอนของ

ผู้สอนโดยผู้เรียน แบบประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของนักศึกษา หรือสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อ

การสังเกตผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน เป็นต้น 

 4.2.4 คณะกรรมการทวนสอบจัดท าการสรุปและรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาของ

หลักสูตร ให้ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และกรรมการบริหารคณะ เพื่อด าเนินการวางแผนการ

พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการต่อไป 

 

4.3 การรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 

 ในการจัดท ารายงานผลการทวนสอบจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ 

 4.3.1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 4.3.2 รายวิชาในแผนการศึกษาในหลักสูตรและรายวิชาท่ีทวนสอบฯ 

 4.3.3 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 4.3.4 ผลการทวนสอบแต่ละรายวิชา (ตามจ านวนรายวิชาท่ีทวนสอบ) 

 4.3.5 สรุปผลการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร 

 4.3.6 ภาคผนวก : ค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการทวนสอบของคณะ/พื้นท่ี 
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4.4 การสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 

 แจ้งผลการประเมินโดย รวบรวมผลการประเมินการทวนสอบในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร พร้อมสรุป

ภาพรวมให้ผู้รับผิดชอบหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบ และน าผลการทวนสอบสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้รายวิชาไปรายงานผลใน มคอ.5 และ มคอ.7 

 4.4.1 อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าข้อมูล/ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มารายงานไว้ใน 

มคอ.5 หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ข้อ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 4.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรน ารายงานผลการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์เป็นเอกสารหลักฐานในการประเมินคุณภาพหลักสูตรใน มคอ.7 หมวดท่ี 6 สรุปการประเมิน

หลักสูตร ข้อ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานข้อท่ี 6 

“มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” 

 4.4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรน ารายงานผลการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์รายวิชาน าไปให้ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร ในหมวดท่ี 9 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนา

หลักสูตร ข้อ 2 ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

 4.4.4 กรรมการบริหารคณะน าผลการทวนสอบไปพิจารณาทบทวน เพื่อการเสนอแนะในปรับปรุง

การด าเนินการ ก าหนดนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอให้กรรมการทวนสอบของมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 5 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 
 

 คณะสามารถก าหนดแนวปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษาด้วยกระบวนการต่างๆ 

ตามความเหมาะสมของสภาพวิชาแต่ละรายวิชา โดยเลือกใช้แบบประเมินท่ีหลากหลายและเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน โดยตัวอย่างของแบบฟอร์มการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษาแสดงได้ดังนี ้

 

ล าดับ รายการ ผู้ด าเนินการ 
1 รายวิชาตามแผนการเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนและการก าหนดเป็น

รายวิชาท่ีมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 
หลักสูตร 

2 แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้
(ปรับค าถามตามผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในหลักสูตร) 

นักศึกษา 

3 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ. 3/4 
ส าหรับ ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบรายวิชา / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอน/หลักสูตร 

4 แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาท่ีเปิด
สอน ส าหรับคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ 

คณะกรรมการทวนสอบฯ 

5 แบบสัมภาษณ์นักศึกษา คณะกรรมการทวนสอบฯ 
6 แบบประเมินผลการเรียนรู้จากสัมภาษณ์นักศึกษา คณะกรรมการทวนสอบฯ 
7 แบบสังเกตการสอน คณะกรรมการทวนสอบฯ 

 

 

หมายเหตุ :  คณะสามารถปรับแบบประเมินตามความเหมาะสมของสภาพวิชาแต่ละรายวิชา และเพิ่มเติม

แบบประเมินท่ีหลากหลายและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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13 
 

 รายวิชาตามแผนการเรียนที่จัดการเรียนการสอนและการก าหนดเป็นรายวิชาที่มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 
ภาคเรียนท่ี    /   หลักสูตร    วิชาเอก  
 

ล าดับ
ท่ี 

รหัส ช่ือวิชา 
หน่วยกิตและ

เวลาเรียน 
เป็นรายวิชา
ทวนสอบฯ 

ช่ือ-สกุลของผู้สอน 
วันท่ีส่ง 

มคอ.3/4 
วันท่ีส่ง 

มคอ.5/6 
หมายเหตุ 

 ช้ันปีท่ี  1        
1 GEBIN103 Art of Living 3(3-0-6)  นายขยัน  รักเรียน 27 มิ.ย. 61 8 พ.ย. 61 มี 2 sec 
2         
3         
4         
 ช้ันปีท่ี  2        
5         
6         
7         
 ช้ันปีท่ี  3        
8         
9         
 ช้ันปีท่ี  4        

10         
11         
12         
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 แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพือ่ทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้  

รหัสวิชา ช่ือวิชา ภาคเรียนท่ี    /   

หลักสูตร    วิชาเอก วันท่ีประเมิน  
   

ค าชี้แจง การประเมินเพื่อทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับ

ระดับเจตคติ พฤติกรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการ

ประเมินตนเองตามความเป็นจริงโดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีเห็นว่าใกล้เคียงความจริงมากท่ีสุด 

 

ความหมาย 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยท่ีสุด 
 

1. รายการประเมิน 

ผลการเรียนรู้ของแต่ละด้าน 

ระดับของผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับ

ตนเองภายหลังจากได้ศึกษารายวิชานี้ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม      

1.1 จิตส านึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม      

1.2 จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ       

1.3 การเข้าช้ันเรียน การตรงต่อเวลา เข้าใจกติกาท่ีก าหนด      

1.4 ช่วยแก้ปัญหา การช่วยเหลือผู้อื่น เข้าใจคนอื่น       

1.5 ความต้ังใจเรียน      

2. ด้านความรู้      
2.1 ได้ความรู้และสามารถอธิบายได้จากการเรียนในวิชาน้ี      

2.2 ได้ความรู้และสามารถน าไปใช้ในวิชาอืืืนๆ      

2.3 ทราบช่องทางการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี              

2.4 น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ร่วมกับศาสตร์อื่นๆ       

2.5 ได้ความรู้ ความเข้าใจจากการมอบหมายให้ศึกษาด้วยตนเอง      

3. ด้านทักษะทางปัญญา      

3.1 น าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่ ตนเอง 

ครอบครัว และสังคม 

     

3.2 น าความรู้มาวิเคราะห์ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ      

3.3 สามารถคิดสิ่งใหม่ๆ จากการเรียนรู้ในวิชาน้ี      

ข้อค าถามต้องปรับตามผลการเรียนรู้ 

(Learning Outcome) ในแต่ละด้าน

ของแต่ละหลักสูตร และเป็นค าถามที่

ผู้เรียนเข้าใจง่าย แสดงถึงระดับของ   

ผลการเรียนรู้นั้นๆ 
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ผลการเรียนรู้ของแต่ละด้าน 

ระดับของผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับ

ตนเองภายหลังจากได้ศึกษารายวิชานี้ 

5 4 3 2 1 

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ         
4.1 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี      

4.2 ท างานกลุ่มตามบทบาทท้ังเป็นผู้น าและผู้ร่วมงาน      

4.3 มีวิธีการเรียนรู้และรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง      

4.4 ใช้ความรู้ท่ีได้จากวิชาน้ีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น/สังคม      

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ          
5.1 เข้าใจปัญหา วิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติ     

ท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหา 

     

5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพื่อการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ประมวลผล 

แปลความหมาย และน าเสนอ 

     

5.3 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้      

6.  ทักษะพิสัย      
6.1 ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการได้อย่างถูกวิธีและรวดเร็ว      

6.2 ปฏิบัติการสอน และใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมกับเน้ือหาและสภาพของกลุ่ม

ผู้เรียนได้ 

     

 

2. ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ข้อค าถามต้องปรับตามผลการเรียนรู้ 

(Learning Outcome) ในแต่ละด้าน

ของแต่ละหลักสูตร และเป็นค าถามที่

ผู้เรียนเข้าใจง่าย แสดงถึงระดับของ   

ผลการเรียนรู้นั้นๆ 
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 แบบรายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ส าหรับ ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบรายวิชา / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ภาคเรียนท่ี    /   
ช่ือผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา   

 

ตอนที่ 1 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ของแต่ละด้าน วิธีทวนสอบ ผลการทวนสอบ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

1.1 มีจิตส านึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของ

คุณธรรม จริยธรรม  

  

1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ    

1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความ

รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม  

  

1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็น

มนุษย์  

  

2. ด้านความรู้   

2.1 มีความรู้และความเข้าใจท้ังด้านทฤษฎีและ

หลักการปฏิบัติในเน้ือหาท่ีศึกษา 

  

2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ

เทคโนโลยีของสาขาวิชาท่ีศึกษา         

  

2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ใน

ศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

  

3. ด้านทักษะทางปัญญา   

3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้ง

ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

  

3.2 มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็น

ระบบ 

  

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมท่ีดี   

4.2 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) 

ในแต่ละด้านใหเ้ลอืกเฉพาะข้อที่เป็น

ความรับผิดชอบหลักและรอง  

ของรายวิชานั้นๆ 
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ผลการเรียนรู้ของแต่ละด้าน วิธีทวนสอบ ผลการทวนสอบ 
4.3 สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

ได้อย่างเหมาะสม 

  

4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมใน

ประเด็นท่ีเหมาะสม 

  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

  

5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารท่ี

เหมาะสม 

  

5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม   

  

5.3 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

6.  ทักษะพิสัย   
6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ 

อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

6.2 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ปฏิบัติตามรูปแบบ

การสอน ประยุกต์วิธีการสอนได้อย่างเหมาะสมกับเน้ือหา

และสภาพของกลุ่มผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

  

 

ตอนที่ 2 ผลการพิจารณาเกณฑ์/สัดส่วนของการเก็บคะแนน และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
1. เกณฑ์/สัดส่วนของการเก็บคะแนน    
 (    ) เหมาะสม เนื่องจาก  
    
 (    ) ไม่เหมาะสม เนื่องจาก  
    
 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้   
    
    
    
    
    

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) 

ในแต่ละด้านใหเ้ลอืกเฉพาะข้อที่เป็น

ความรับผิดชอบหลักและรอง  

ของรายวิชานั้นๆ 
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2. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน    
 (    ) เหมาะสม เนื่องจาก  
    
 (    ) ไม่เหมาะสม เนื่องจาก  
    
 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้   
    
    
 

ตอนที่ 3 ผลการพิจารณาเครื่องมือในการวัดผล/ประเมินผล 

 ความหมาย 3  หมายถึง เหมาะสมอยู่ในระดับ มาก   2  หมายถึง เหมาะสมอยู่ในระดับ พอใช้ 

1  หมายถึง เหมาะสมอยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 

ประเภท ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบยอ่ย (ถ้ามี) ข้อสอบปลายภาค 
ลักษณะเครื่องมือในการวัดผล/
ประเมินผล 

 (   ) ข้อสอบอัตนัย 
 (   ) ข้อสอบปรนัย 
 (   )     

 (   ) ข้อสอบอัตนัย 
 (   ) ข้อสอบปรนัย 
 (   )     

 (   ) ข้อสอบอัตนัย 
 (   ) ข้อสอบปรนัย 
 (   )     

1. ความเหมาะสมของลักษณะ
ข้อสอบ 

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

2. ความครอบคลุมกับเนื้อหา  (   ) 3 (   ) 2 (   ) 1  (   ) 3 (   ) 2 (   ) 1  (   ) 3 (   ) 2 (   ) 1 
3. ความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวัง 

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

4. ความเหมาะสมของวิธีการตรวจ
ให้คะแนน 

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

ส่ิงท่ีจะพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข 
 

   

 
 

ลงชื่อ  

 ( ) 

อาจารย์ผู้สอน/รับผิดชอบรายวิชา 

 

ลงชื่อ  

 ( ) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/กลุ่มวิชา 

 

ลงชื่อ  

 ( ) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/กลุ่มวิชา 
 

ลงชื่อ  

 ( ) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/กลุ่มวิชา 

 

ลงชื่อ  

 ( ) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/กลุ่มวิชา 

 

ลงชื่อ  

 ( ) 

หัวหน้าหลักสูตร/กลุ่มวิชา 
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แบบสัมภาษณ์นักศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ภาคเรียนท่ี    /   

หลักสูตร    วิชาเอก วันท่ีประเมิน  
   

ค าช้ีแจง: แบบสัมภาษณ์นี้ได้จัดท าขึ้นเพื่อสอบถามข้อมูล ความคิดเห็น และความรู้สึกของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการ

เรียนการสอน ซึ่งค าตอบท่ีได้จะน ามาพิจารณาส าหรับเป็นข้อเสนอแนะให้กับอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียน

การสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  

1. นักศึกษาคิดว่าตนเองประสบความส าเร็จในการเรียนรายวิชานี้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

   
2. ส่ิงท่ีนักศึกษาคิดว่าประสบความส าเร็จ หรือ ไม่ประสบความส าเร็จในรายวิชานี้คืออะไร 

   
3. กิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีอาจารย์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้เป็นอย่างไร 

   
4. การวัดและประเมินผลการเรียนท่ีอาจารย์ใช้ในรายวิชานี้มีอะไร 

   
5. ส่ิงท่ีประทับใจ/จุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้คืออะไร เพราะเหตุใด 

   
6. ส่ิงท่ีอยากให้ปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้คืออะไร เพราะเหตุใด 

   
7. (ข้อค าถามเพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นๆ) 
   
   
   

8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
   
   
   
   
 

  ผู้สัมภาษณ์ 
 

  ( )      
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แบบประเมินผลการเรยีนรู้จากสัมภาษณ์นักศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ภาคเรียนท่ี    /   
หลักสูตร   วิชาเอก วันท่ีประเมิน    

 
ผลการเรียนรู้ที่เป็นความรับผิดชอบหลัก/รอง วิธีการด าเนิน/ผลการสังเกต 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม    

1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความ

รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม  

กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ : 

 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูท้ี่ใช้ : 

 

 ระดบัผลการเรียนรู้ที่เกิดขึน้กบันักศกึษา 

 ควรปรับปรุง ผ่าน/พอใช้ ดี 

    

2. ด้านความรู้    

2.1 มีความรู้และความเข้าใจท้ังด้านทฤษฎีและ

หลักการปฏิบัติในเน้ือหาท่ีศึกษา 

กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ : 

 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูท้ี่ใช้ : 

 

 ระดบัผลการเรียนรู้ที่เกิดขึน้กบันักศกึษา 

 ควรปรับปรุง ผ่าน/พอใช้ ดี 

    

3. ด้านทักษะทางปัญญา    

3.2 มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็น

ระบบ 

กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ : 

 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูท้ี่ใช้ : 

 

 ระดบัผลการเรียนรู้ที่เกิดขึน้กบันักศกึษา 

 ควรปรับปรุง ผ่าน/พอใช้ ดี 

    

 

 

   

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) 

ในแต่ละด้านใหเ้ลอืกเฉพาะข้อที่เป็น

ความรับผิดชอบหลักและรอง  

ของรายวิชานั้นๆ 
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ผลการเรียนรู้ที่เป็นความรับผิดชอบหลัก/รอง วิธีการด าเนิน/ผลการสังเกต 
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ       

4.3 สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

ได้อย่างเหมาะสม 

กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ : 

 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูท้ี่ใช้ : 

 

 ระดบัผลการเรียนรู้ที่เกิดขึน้กบันักศกึษา 

 ควรปรับปรุง ผ่าน/พอใช้ ดี 

    

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

   

5.3 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ : 

 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูท้ี่ใช้ : 

 

 ระดบัผลการเรียนรู้ที่เกิดขึน้กบันักศกึษา 

 ควรปรับปรุง ผ่าน/พอใช้ ดี 

    

6.  ทักษะพิสัย    
6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ 

อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ : 

 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูท้ี่ใช้ : 

 

 ระดบัผลการเรียนรู้ที่เกิดขึน้กบันักศกึษา 

 ควรปรับปรุง ผ่าน/พอใช้ ดี 

    
 

 

  ผู้ประเมิน 

 

  ( )      

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) 

ในแต่ละด้านใหเ้ลอืกเฉพาะข้อที่เป็น

ความรับผิดชอบหลักและรอง  

ของรายวิชานั้นๆ 
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แบบสังเกตการสอน 
 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ภาคเรียนท่ี    /   
ช่ือผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา   

เร่ืองที่สอน  

วัตถุประสงค์การสอนของหัวเร่ือง  

วัน/เวลา  

เนื้อหา วิธีการสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน พฤติกรรมผู้เรียน 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  ผู้สังเกตการณ์สอน 

 

  ( )      
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แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอน 

ส าหรับ คณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ภาคเรียนท่ี    /   
หลักสูตร   วิชาเอก วันท่ีประเมิน   

ช่ือผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
 

ความหมาย 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยท่ีสุด 
 

1. การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

หัวขอ้การทวนสอบ รายละเอียดการทวนสอบ 
ระดับความสอดคล้อง รายละเอียด 

ที่ไม่สอดคล้อง 5 4 3 2 1 

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

(หมายเหตุ : ตรวจสอบหมวดท่ี 5 ว่าหัวข้อ

รายละเอียดสอดคล้องกับ มคอ.5 หรือไม่ 

กรณีท่ีไม่ตรงมีการระบุปัญหาและแนวทางการ

แก้ไขไว้ใน มคอ.5 หรือไม่) 
 

      

2. การวัดและ

ประเมินผล 

   2.1 วิธีการวัด

และประเมินผล 

ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 ส่วนท่ี 2 วิธีการ

วัดและประเมินผลกับการวัดและประเมินผลจริง 

(แบ่งเป็นคะแนนอะไรบ้าง เช่น กลางภาค  

ปลายภาค จิตพิสัย แบ่งตามนั้นจริงหรือไม่) 
 

      

   2.2 ทวนสอบ

คะแนนและเกรด 

ทวนสอบคะแนนท่ีก าหนดในแต่ละวิธีการวัด

และประเมินผลว่าสอดคล้องหรือไม่ และการให้

เกรดถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้และสอดคล้องกับ

คะแนนหรือไม่  
 

      

 2.3 สุ่ม

ตรวจข้อสอบ 

สุ่มตรวจเนื้อหาท่ีอยู่ในข้อสอบว่าตรงกับเนื้อหา

ท่ีก าหนดไว้หรือไม่  

      

 ลักษณะข้อสอบสอดคล้องกับระดับการเรียนรู้

ท่ีต้ังวัตถุประสงค์ไว้หรือไม ่
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หัวขอ้การทวนสอบ รายละเอียดการทวนสอบ 
ระดับความสอดคล้อง รายละเอียด 

ที่ไม่สอดคล้อง 5 4 3 2 1 

3. มาตรฐานการ

เรียนรู้ 

 3.1 วิธีการ

ประเมินผล 

 

 

ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 4 ส่วนท่ีเป็น

วิธีการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้

กับการวัดและประเมินผลจริง 

 

      

 3.2 คะแนนในแต่

ละมาตรฐานการ

เรียนรู ้

ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 ส่วน 2 ว่า

คะแนนในแต่ละมาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว้กับท่ีได้

ด าเนินการจริง 

 

      

 3.3 แผนการ

ประเมินผล 

ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 ส่วน 2 ว่า

แผนการประเมินผล (สัปดาห์ท่ีจะประเมิน) กับ

การด าเนินการจริง 

 

      

 

2. ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

   

   

   

   

   

 
 

 ลงช่ือ  

  ( ) 

ผู้ประเมิน 
 

 

 ลงช่ือ  

  ( ) 

หัวหน้าหลักสูตร/กลุ่มวิชา 
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