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คํานํา 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศ คณะกรรรมการการอุดมศึกษา 

เกี่ยวกับเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้ให้ 
ความสําคัญกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาและผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่าง  ๆ จึงได้ 
กําหนดให้มีการดําเนินการต่างๆ เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของหลักสูตร เพ่ือประโยชน์ต่อการกํากับ
ดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการรับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตรา
เงินเดือนในการเข้ารับราชการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) การรับรอง คุณวุฒิ                     
เพ่ือการศึกษาต่อหรือทํางานในต่างประเทศ และเป็นข้อมูลสําหรับผู้ประกอบการสังคม และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้ โดยสะดวกให้สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ                     
ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯ                
ได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ซึ่งตามเงื่อนไขดังกล่าวหลักสูตรจะต้องทํา                
การประเมินคุณภาพภายในและมีผลการประเมิน คุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตรโดยมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป ต่อเนื่องกัน 2 ปี  โดยหนึ่งในข้อบ่งชี้ดังกล่าวคือต้องมีการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทํา                   
คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.2552 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาต่อไป        
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ส่วนที่ 1 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการ อุดมศึกษา และเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาและสาขา/
สาขาวิชา และประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศ ซึ่ง ประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับ
หนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่ง เพ่ิมสูงขึ้นตามระดับ                   
ของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้อง
ใช้ การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกท่ีให้ความมั่นใจในประสิทธิผล การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 
 
1.1 หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาดังนี้คือ 

1.1.1 ยึดหลักความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา
โดยมุ่งให้กรอบ มาตรฐานคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษา ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม                    
เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร                        
การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย์ การเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้เพ่ือให้มั่นใจว่าบัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผล การเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวังได้จริง 
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1.1.2 มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ขั้นต่ําเชิงคุณภาพ เพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและ
มั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา คือ กําหนด
มาตรฐานผลการ เรียนรู้ของบัณฑิตที่คาดหวังไว้ก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ             
ที่เก่ียวข้องในกระบวนการ จัดการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้
นั้นอย่างสอดคล้องและส่งเสริมกัน อย่างเป็นระบบ 

1.1.3 มุ่งที่จะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่ได้ดําเนินการไว้แล้วเข้าด้วยกันและ
เชื่อมโยง เป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
ความหมายและความมี มาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับต่างๆ 

1.1.4 มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ
และ เทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีท้ังในและต่างประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาจะช่วยกําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่าง
หลากหลายโดย มั่นใจถึงผลผลิตสุดท้ายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ เป็นที่
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและเป็นคนดี ของสังคม ช่วยเพ่ิมความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการ
พัฒนาประเทศไทย 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) เพ่ือให้เกิด
วัฒนธรรมคุณภาพ ในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาและใช้เป็น กรอบอ้างอิงสําหรับผู้ประเมินของการประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับ
คุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มคอ.) จะประกอบด้วย 
มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ................สาขา/สาขาวิชา 
มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร  
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา  
มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
มคอ.6 รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  
มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
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1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ข้อกําหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการ

เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่ได้รับการพัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจและความสามารถจากการ
เรียนรู้เหล่านั้นได้อย่าง เป็นที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้ว มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ซึ่งมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ 

1.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอย่าง มีคุณธรรม จริยธรรมและด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่ วนรวม 
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตใน ความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตน               
ตามศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 

1.2.2 ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการ
นําเสนอ ข้อมูล การวิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ 
และสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเองได้ 

1.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ 
สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิด
วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

1.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills 
and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นํา                 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 

1.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
ความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านนี้ บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง เช่น               
การเต้นรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์                  
จึงต้องเพ่ิมการเรียนรู้ ทางด้านทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill) 

การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งกําหนดให้มีการรายงานผลดัชนี
บ่งชี้ผล การดําเนินงาน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดตัวบ่งชี้พื้นฐานไว้ 12 
ตัว และหลักสูตร ต้องผ่านใน 5 ตัวบ่งชี้แรกที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด                
ซึ่งตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานของ หลักสูตรได้แก่ 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และ ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
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3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก รายวิชา 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 
และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล              
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียน               
การสอน  

9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิ ชาชีพอย่างน้อยปีละ               
หนึ่งครั้ง 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย              
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 
เต็ม 5.0 

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้นเพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง                   
โดยกําหนดไว้ใน รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน
หลักสูตรตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตาม
เป้าหมายตัวบ่งชีทั้งหมดอยู่ใน เกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการตาม TQF 
ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มี การดําเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80                   
ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการทวนสอบเป็นดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานข้อหนึ่งซึ่งกําหนดไว้ว่า                        
“มีการทวน สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” ซึ่งเมื่อทวนสอบครบ
หลักสูตรก็จะสามารถทวนสอบได้ ครบทุกรายวิชา ดังในผู้สอน ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จึงจําเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทวนสอบเพ่ือให้เกิดการทวนสอบที่มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลและสะดวกต่อการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
หลักสูตร 
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แผนภูมิการนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 2 
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 

 
ความสําคัญและความจําเป็นในการพัฒนาระบบและกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

นักศึกษา เป็นผลมาจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติพ.ศ. 2552 ได้กําหนดแนวทางการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
สาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) จะมีการกําหนด เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้ เพ่ือเป็น
แนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร มีการกําหนดการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จ การศึกษาไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ สาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) 
ในข้อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผล การเรียนรู้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คือ “สถาบันอุดมศึกษา
ต้องกําหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อ ยืนยันว่านักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนมี
ผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ................สาขา/สาขาวิชา.......... 
เป็นอย่างน้อย โดยอาจจัดทําการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้ง ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และระดับ
หลักสูตร เม่ือได้ดําเนินการทวนสอบแล้วให้จัดทํารายงานผลการทวนสอบ เพื่อเป็นหลักฐานการ
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้” ซึ่งในแต่ละสาขาวิชาชีพได้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิขึ้นมา 
 
2.1 ความสําคัญของการทวนสอบ 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษามีความสําคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน               
การสอนของรายวิชาและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากการทวนสอบจะ
สะท้อนผลรายวิชาและ หลักสูตรดังนี้ 

2.1.1 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่แต่ละรายวิชาได้รับจากการ 
กระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงข้อพกพร่องหรือส่งเสริม
จุดเด่นของผู้เรียนเพื่อ พัฒนาตนเองต่อไป 

2.2.2 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสําหรับอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาปรับปรุง  
การสอนให้ ดีกว่าเดิม 

2.2.3 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็น
ข้อมูล สําคัญในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร 
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2.2 ความหมายของการทวนสอบ 
การทวนสอบ หมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการใดๆ เช่น กา รสังเกต                 

การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพ่ือยืนยันพิสูจน์ว่า สิ่งที่กําหนดขึ้นนั้นได้มี                   
การดําเนินการและบรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบ การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่งซึ่งจะต้องดําเนินการที่ให้ความมั่นใจได้ว่า มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจ
ตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งผู้ประเมิน
ภายนอกอาจต้องการตรวจสอบด้วยว่าได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่าง เพียงพอและ
เชื่อถือได้ 

กลยุทธ์ที่ใช้โดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ได้แก่ การตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษคําตอบข้อสอบของนักศึกษาและงานที่รับ
มอบหมาย การ ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา การประเมินสาขาและหลักสูตร
โดยบุคลากรภายนอก การรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

การทวนสอบมาตรฐานบางส่วนอาจจะดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ที่มีความ
ร่วมมือทาง การศึกษา แต่จะมีกระบวนการอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการจัดการและความ
มีประสิทธิภาพของ การดําเนินการร่วมกัน อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนจะต้อง
รับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐาน เพ่ือให้มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างสม่ําเสมอ 
(คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 

 
2.3 การทวนสอบ กับ มคอ. ต่างๆ 

การทวนสอบได้มีการกําหนดรายละเอียดไว้ใน มคอ. ต่างๆ คือ มคอ.1 มคอ.2 มคอ.3 (มคอ.4) 
และ มคอ.5 (มคอ.6) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.3.1  การทวนสอบตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.1 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ....... สาขา/สาขาวิชา 

(มคอ.1) จะมีการกําหนดเรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้ เพ่ือเป็นแนวทางให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร มีการกําหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จ การศึกษาไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.. สาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) ใน
ข้อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผล การเรียนรู้ 

ตัวอย่าง เช่น มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553  
ข้อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
“สถาบันการศึกษาต้องกําหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันว่าผู้จบการศึกษาทุกคนมีผลการ

เรียนรู้ อย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในมารฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
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10.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่กําลังศึกษา 
 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมี

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่กําหนดไว้ให้เป็นไปตาม
แผนการสอน 

 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการทวนสอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  

10.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสําเร็จ

การศึกษา เพ่ือ นํามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรอาจใช้ การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษา
ในด้าน ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการ งานอาชีพ 

2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เ พ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่                            
จบการศึกษาและ เข้าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ 

3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม 
และ คุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก 
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือนํามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

5) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือเป็น 
อาจารย์พิเศษ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา” 

2.3.2  การทวนสอบตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 
 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งคู่มือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดเบื้องต้นอธิบายการจัดทํารายละเอียดของ มคอ.2 
ทั้งหมด 8 หมวด ซึ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้แก่ “หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผล นักศึกษา ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา” โดยให้
อธิบายกระบวนการที่ใช้ ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจาก คะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะ
ต่างกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกต่างกันหรือสําหรับ มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

ตัวอย่าง เช่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
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ข้อ 2  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
“2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

 ให้กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการ ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําอย่างสม่ําเสมอทุกปีการศึกษา 
ดําเนินการโดยผู้ ตรวจสอบจากภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมิน ภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานเอกสารหรือ                 
การสัมภาษณ์ การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของ ข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการ
ประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การทวนสอบในระดับ หลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผล การเรียนรู้และรายงานผล 
เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  2.2.1 ภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาใน
ด้านของ ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้จากการเรียนการสอน ความสามารถ               
ความมั่นใจของบัณฑิตใน การประกอบการงานอาชีพ 
  2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่ง
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการ
นั้นๆ ในคาบ ระยะเวลา ต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 
  2.2.3 การประเมินรายได้ ตําแหน่งหน้าที่ และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
  2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมี
โอกาสใน ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาและเข้าศึกษา เพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
  2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก 
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้ง เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย” 
 

2.3.3  การทวนสอบตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 
ตามที่สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งคู่มือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดเบื้องต้นอธิบายการจัดทํารายละเอียดของ มคอ.3 
ทั้งหมด 7 หมวด ซึ่งหมวดที่เก่ียวข้องกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้แก่ “หมวดที่ 7 การประเมินและ
ปรับปรุงการ ดําเนินการของรายวิชา ในข้อ 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชา ที่อธิบาย กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ รายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย 
กระบวนการอาจจะต่างกันไปสําหรับ รายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้
แต่ละด้าน” 
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ตัวอย่าง เช่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ รายวิชา การ
ควบคุมคุณภาพ 

ข้อ 4  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
“ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวัง

จากการ เรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร 

4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
โดย ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม” 
 

2.3.4  การทวนสอบตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.5 
 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งคู่มือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดเบื้องต้นอธิบายการจัดทํารายละเอียดของ มคอ.5 
ทั้งหมด 6 หมวด ซึ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้แก่ “หมวดที่ 3 สรุปผลการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชา ข้อที่ 7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา” 
 

2.3.5  การทวนสอบตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.7 
ตามที่สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งคู่มือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดเบื้องต้นอธิบายการจัดทํารายละเอียดของ มคอ.7 
ทั้งหมด 9 หมวด ซึ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้แก่ “หมวดที่ 6 สรุปการประเมิน
หลักสูตร ในข้อที่ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งกําหนดให้มีการ
รายงานผลดัชนีบ่งชี้ผลการ ดําเนินงานในข้อที่ 6 คือ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” 
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2.4 ระดับของการทวนสอบ 
จากรายละเอียดเกี่ยวกับการทวนสอบที่กําหนดไว้ใน มคอ.1 ข้อ 10 กําหนดให้

สถาบันการศึกษาต้อง พัฒนาระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและ
ผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือเป็นการ ยืนยันว่าทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ...สาขา... และได้กําหนดให้ ดําเนินการทวนสอบทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร               
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ 

2.4.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
 1) การพัฒนาระบบการทวนสอบ 
  1.1)  ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ 

รายวิชา ขึ้นมา 1 ชุดที่ประกอบด้วย 
   (1) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   (2) กรรมการจากอาจารย์ประจํากลุ่มวิชา 
   (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (ตามความเหมาะสมของแต่ละ

วิชาชีพ/หลักสูตร) 
จํานวนกรรมการในแต่ละกลุ่มพิจารณาตามความจําเป็นของปริมาณภาระงานของ

คณะกรรมการ โดย กําหนดให้กรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และอีกหนึ่งคนทํา
หน้าที่กรรมการและเลขานุการ 

  1.2)  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ
รายวิชา 

   (1) กําหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ระดับ รายวิชา 

   (2) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําภาคการศึกษา                          
โดยกําหนด รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องดําเนินการของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้ทั้งรายวิชาทฤษฎี และรายวิชาปฏิบัติ 

   (3) กําหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารย์ประจําวิชาต้องเตรียมและแจ้ง
ให้ทราบ เพื่อการเตรียมพร้อมรับการทวนสอบ ได้แก่ คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ 
หรือคะแนนส่วน อ่ืนๆ ที่กําหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา พร้อมหลักฐานที่
แสดงที่มาของคะแนนแต่ละ ส่วน เช่น กระดาษคําตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ชิ้นงาน แบบ
ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้าน ต่างๆ ที่กําหนดไว้ของรายวิชา 

   (4) ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่
กําหนดไว้ 

   (5) จัดทํ ารายงานผลการทวนสอบประจํ าภาคการศึกษาต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ 

 
 
 
 

- 
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 2) กระบวนการหรือข้ันตอนการทวนสอบระดับรายวิชา 
  2.1) กําหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เช่น ทุกรายวิชาในหมวดวิชาชีพ สุ่มรายวิชาใน

หมวด วิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของรายวิชา ที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

  2.2) สุ่มตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่กําหนดเกณฑ์การประเมินผล
การ เรียนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาการให้คะแนนจากรายงาน ชิ้นงาน
หรือผลงาน จากการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรมจากการทํากิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบ
ประเมินตามมาตรฐาน การเรียนรู้ด้านต่างๆ หรือแบบประเมินงานอื่นๆ ที่มอบหมายของรายวิชา 

 2.3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ 
มคอ. 6 ที่อาจารย์ประจําวิชาจัดทําเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวน
สอบ 

 2.4) กําหนดโครงสร้างและจัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา
ประจําภาคการศึกษา ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่าคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร 
ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือ
หลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับ
การทวนสอบระดับหลักสูตรได้  

2.4.2  การทวนสอบระดับหลักสูตร 
 1)  การพัฒนาระบบการทวนสอบ 
  1.1)  ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร

ขึ้นมา 1 ชุดที่ประกอบด้วย 
   (1) กรรมการจากผู้บริหารวิชาการ 
   (2) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  
จํานวนกรรมการในแต่ละประเภทพิจารณาตามความจําเป็นของปริมาณภาระงานของ

คณะกรรมการ โดยกําหนดให้กรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและอีกหนึ่งคนทําหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ 

  1.2)  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร 

   (1) กําหนดกระบวนการหรือข้ันตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดับ หลักสูตร เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

   (2) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําปีการศึกษาที่มีผู้สําเร็จ 
การศึกษา โดยกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องดําเนินการของผู้เกี่ยวข้อง 

   (3) กําหนดข้อมูล แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ 
ผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือการเตรียมพร้อม ได้แก่ รายงานผลการจัดการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แหล่งฝึกปฏิบัติ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด การศึกษา 
และการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 
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   (4) ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
   (5) จัดทํารายงานผลการทวนสอบประจําปีการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 
 2) กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลักสูตร 
  2.1)  กําหนดลักษณะข้อมูล แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ที่สามารถนามาใช้วิเคราะห์ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขา เพ่ือประเมิน 
ความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของคณะ 

  2.2)  พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ ดําเนินการเก็บ 
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลตามที่กําหนดไว้ 

  2.3)  ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ 
มคอ. 6 และข้อมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดทําเมื่อ สิ้นสุดปีการศึกษามาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

  2.4)  กําหนดโครงสร้างและจัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ 
ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษาที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่าคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของ
หลักสูตรเป็นอย่างไร บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ครบถ้วนเพียงใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือให้
สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาและการปรับปรุงหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ ต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
ระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิน์ักศึกษา 

  
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบ่งชี้คณะฯ หรือหลักสูตร จึงกําหนดระบบและกลไกในการทวนสอบมาตรฐาน 

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด เพ่ือให้ได้ผลการ 
ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป                      
โดยมี รูปแบบของระบบและกลไกในการทวนสอบ ดังนี้ 

1. คณะ/พ้ืนที่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชาในแต่ละปี 
การศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน กรรมการมาจาก 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจําหลักสูตร และ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร 

2. จัดทําคู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในระดับรายวิชา 
3. ให้หลักสูตรที่เปิดดําเนินการจัดส่งรายชื่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ โดยแบ่งเป็น                     

ภาค การศึกษาต้นและปลาย ไปยังคณะกรรมการทวนสอบฯ 
4. คณะกรรมการทวนสอบฯ จะดําเนินการสุ่มรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน แต่ละ

ปีการศึกษาโดยแบ่งการสุ่มเป็นภาคการศึกษาต้นและปลายของแต่ละหลักสูตรเพ่ือดําเนินการทวน สอบ โดยจะไม่ทํา
การทวนสอบรายวิชาเดิมที่เคยทวนสอบมาแล้วในปีการศึกษานั้นๆ และพยายาม กระจายการทวนสอบให้ครบทุก
รายวิชาในหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่กําหนดของหลักสูตร สําหรับ รายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาพ้ื นฐานควร
ดําเนินการทวนสอบทุกรายวิชา 

5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาคณะกรรมการทวนสอบฯ จะแจ้งรายชื่อรายวิชาที่จะทวนสอบไปยัง หลักสูตร
เพ่ือให้หลักสูตรประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชาในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ได้แก่ มคอ.3 หรือ มคอ.4 และ 
มคอ.5 หรือ มคอ.6 และข้อสอบ รายงาน หรือเอกสารที่รายวิชาทําการประเมินผลการเรียนรู้ ส่งมาให้
คณะกรรมการทวนสอบฯ หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ จะกําหนดรูปแบบของการทวนสอบในแต่ละ รายวิชาให้
สอดคล้องกับธรรมชาติหรือบริบทของรายวิชา เช่น การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพ่ือยืนยัน
และพิสูจน์ว่าสิ่งที่กําหนดขึ้นนั้นได้มีการดําเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด เพ่ือให้มั่นใจได้
ว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันและมีการจัดการเรียนการสอนจน บรรลุผลสําเร็จ 

 
6. หลังจากการดําเนินการทวนสอบแล้วคณะกรรมการฯ จะรายงานผลการทวนสอบให้หลักสูตรทราบ 

เพ่ือหลักสูตรจะได้วางแผนพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาและแจ้งผลการพิจารณาของหลักสูตรไปยัง ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาให้ เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรต่อไป และให้
กรรมการทวนสอบฯ ส่งผลการทวนสอบไปยังกรรมการบริหารสูงสุดของคณะฯ อีกทางหนึ่งด้วย 

7. คณะฯ พิจารณาผลการทวนสอบและวางแผนพัฒนาและกําหนดทิศทางและนโยบายในการปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป 
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ตารางท่ี 1 รูปแบบของระบบกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผลที่ได้รับ ช่วงเวลา 

คณะ/พื้นที ่ แต่งตั้งกรรมการทวนสอบ คําสั่งแต่งตั้งกรรมการทวนสอบ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
คณะกรรมการทวนสอบ
ของคณะ/พื้นที ่

ประชุมและจัดทําคู่มือทวนสอบ คู่มือทวนสอบ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

คณะกรรมการทวนสอบ
ของคณะ/พื้นที ่

ประชุมและเตรียมการทวนสอบ 
- หลักสูตรส่งรายวิชาที่เปิดสอน 
- สุ่มรายวิชาจํานวน 25% 
- แจ้งช่ือวิชาและขอเอกสาร 

แผนการดําเนินการทวนสอบ สิ้นสุดภาคการศึกษา 

คณะ/พื้นที ่ - แต่งตั้งกรรมการทวนสอบระดับ
รายวิชา 
- แต่งตั้งกรรมการทวนสอบระดับ
หลักสูตร 

- คําสั่งแต่งตั้งกรรมการทวนสอบ
ระดับรายวิชา 
- คําสั่งแต่งตั้งกรรมการทวนสอบ
ระดับหลักสูตร 

สิ้นสุดภาคการศึกษา 

คณะกรรมการทวนสอบ
ของคณะ/พื้นที ่

ดําเนินการทวนสอบ 
- สรุปรูปแบบทวนสอบ 
- ปฏิบัติการทวนสอบ 
- สรุปผลการทวนสอบ 
- เขียนรายงานผลการทวนสอบ 
- การรายงานผลการทวนสอบ 

รายงานผลการทวนสอบ สิ้นสุดภาคการศึกษา 

กรรมการคณะ ประชุมและสะท้อนผลการทวน
สอบ เพื่อการปรับปรุง 

ผลการประชุมและข้อเสนอแนะ สิ้นสุดภาคการศึกษา 

อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลักสูตร 

ประชุมและสะท้อนผลการทวน
สอบ เพื่อการปรับปรุง 

ผลการประชุมและข้อเสนอแนะ สิ้นสุดภาคการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประชุมและสะท้อนผลการทวน
สอบ เพือ่การปรับปรุง 

ผลการประชุมและข้อเสนอแนะ สิ้นสุดภาคการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
การดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นกัศึกษา 

 
เมื่อกรรมการทวนสอบได้รายวิชาที่จะทําการทวนสอบแล้ว กรรมการจะประสานงานไปยัง

หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรจัดส่งเอกสารต่างๆ มาเพ่ือใช้ในการทวนสอบซึ่งประกอบด้วย 
1. รายละเอียดของหลักสูตร หรือ มคอ.2 
2. รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.3 
3. รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.5 
4. ชิ้นงานที่รายวิชาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่รายงาน ข้อสอบ 

บทความ วิชาการ 
5. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 
4.1 วิธีการทวนสอบ 

กรรมการทวนสอบอาจเลือกใช้วิธีการทวนสอบต่างๆ คือ การทวนสอบจากเอกสารต่างๆ การ
ทวน สอบโดยการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน การทวนสอบโดยการสัมภาษณ์นักศึกษา ซึ่งโดยปกติจะ
ทวนสอบจาก เอกสารต่างๆ ก่อน ถ้าต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมอาจเลือกใช้การสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน
หรือนักศึกษา เพ่ือค้นหา ข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
 
4.2 กระบวนการทวนสอบ 

ในการทวนสอบกรรมการทวนสอบจะดําเนินการทวนสอบโดยใช้แนวทางดังนี้คือ 
4.2.1  การวิเคราะห์ความสอดคล้องของรายวิชา (มคอ.3 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

หรือ หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชา หรือ หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) 
กับหลักสูตร (มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล และ Curriculum 
Mapping) เพ่ือ ประเมินว่ารายวิชาได้ดําเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนครอบคลุม ครบถ้วน และตรง
ตามที่หลักสูตรกําหนด หรือไม่ รวมถึงความสอดคล้องของแต่ละหมวดที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้         
กลยุทธ์การสอนและการ ประเมินผลในรายวิชา 

 1) ความสอดคล้องของหมวดต่างๆ ภายในรายวิชา (มคอ.3) กับหลักสูตร (มคอ.2               
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล และ Curriculum Mapping) 

 2) ความสอดคล้องของหมวด 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หมวด 4 การพัฒนาผลการ
เรียนรู้ รายวิชา และหมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผลในรายวิชา (มคอ.3) 

4.2.2 การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในด้านต่างๆ และผลการประเมินผลการเรียนรู้
ของ รายวิชาด้านต่างๆ สอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กําหนดความ
เหมาะสมของ รูปแบบวิธีการสอนกับวิธีการประเมินผลและข้อคิดเห็น 

4.2.3 กรรมการทวนสอบทําการสรุปผลการทวนสอบในภาพรวมของรายวิชา และ
ข้อเสนอแนะในภาพรวมที่ได้จากการทวนสอบรายวิชา 

4.2.4 กรรมการทวนสอบจัดทํารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาของหลักสูตร...... 
เ พ่ือส่ ง ให้ กรรมการหลักสู ตรประจํ าปีการศึกษา . . . . . .  และคณะกรรมการประจํ าคณะ                         
เพ่ือดําเนินการวางแผนการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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4.3 การรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา 

ในการจัดทํารายงานผลการทวนสอบจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ  
4.3.1 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
4.3.2 รายวิชาในแผนการศึกษาในหลักสูตรและรายวิชาที่ทวนสอบฯ 
4.3.3 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
4.3.4 ผลการทวนสอบแต่ละรายวิชา (ตามจํานวนรายวิชาที่ทวนสอบ) 
4.3.5 สรุปผลการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร 
4.3.6 ภาคผนวก : คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบของคณะ/พ้ืนที่ 

 
4.4 การสรุปผลการทวนสอบ 

แจ้งผลการประเมินโดย รวบรวมผลการประเมินการทวนสอบในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 
พร้อมสรุปภาพรวมให้ผู้รับผิดชอบหรืออาจารย์ประจําหลักสูตรทราบ นอกจากนี้หลักสูตรสามารถใช้แบบ
ประเมินหรือแบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาประเมินตนเองภายหลัง
สิ้นสุดการเรียนรายวิชา ว่าได้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชามุ่งหวังหรือไม่
มากน้อยเพียงใด 

การนําผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาไปรายงานผลใน มคอ.5 และ มคอ.7 
หลังจากรับทราบผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา 

4.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานําข้อมูล/ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มารายงานไว้ใน 
มคอ.5 หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ข้อ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา 

4.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจําหลักสูตรนํารายงานผลการทวนสอบ 
ผลสัมฤทธิ์เป็นเอกสารหลักฐานในการประเมินคุณภาพหลักสูตรใน มคอ.7 หมวดที่ 6 สรุปการประเมิน 
หลักสูตร ข้อ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานข้อที่ 
6 “มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” 

4.4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจําหลักสูตรนํารายงานผลการทวนสอบ 
ผลสัมฤทธิ์รายวิชานําไปให้ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร ในหมวดที่ 9 แผนการดําเนินการ                  
เพ่ือพัฒนาหลักสูตร ข้อ 2 ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

4.4.4 กรรมการบริหารสูงสุดของคณะนําผลการทวนสอบไปทบทวนเพ่ือนําไปสู่การกําหนด
นโยบาย การปรับปรุงหลักสูตร 
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ส่วนที่ 5 
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 

5.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

5.1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
1. ก ำหนดระบบกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ของนักศึกษำเป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำบันอุดมศึกษำที่จะต้องท ำควำมเข้ำใจให้ตรงกันทั้ง
สถำบันกำรศึกษำและน ำไปด ำเนินกำรจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภำยนอกจะต้องสำมำรถ
ตรวจสอบได ้

2. กำรทวนสอบในระดับรำยวิชำควรให้นักศึกษำประเมินกำรเรียนกำรสอนในระดับ
รำยวิชำ โดยให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำประเมินควำมเหมำะสมของข้อสอบให้เป็นไปตำมแผนกำร
สอน หรืออำจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกเข้ำร่วมประเมินควำมเหมำะสมของข้อสอบเพ่ือให้ข้อสอบมี
ควำมเหมำะสมได ้

3.  กำรทวนสอบในระดับหลักสูตร  ด ำเนินกำรตรวจสอบผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้
ครอบคลุมผลกำรเรียนรู้ทุกด้ำนอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือประเมินควำมส ำเร็จของกำรผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภำพ 

5.1.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
กำรก ำหนดกลวิธีกำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้หลังนักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำ 

ควรมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษำผลสัมฤทธิ์ของกำรประกอบอำชีพของบัณฑิตที่ท ำอย่ำงต่อเนื่อง
และน ำผลกำรศึกษำมำปรับปรุงกระบวนกำรกำรเรียนกำรสอนและหลักสูตรโดยกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลจำกหลำยแหล่ง 

1. ภำวะกำรได้งำนท ำของบัณฑิต ประเมินจำกบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส ำเร็จกำรศึกษำใน
แต่ละปีกำรศึกษำ ในด้ำนของระยะเวลำในกำรหำงำนท ำ ควำมเห็นต่อควำมรู้ ควำมสำมำรถ                
ควำมมั่นใจของบัณฑิตในกำรประกอบอำชีพ 

2. กำรตรวจสอบจำกผู้ประกอบกำร โดยกำรขอเข้ำสัมภำษณ์ หรือกำรส่ง
แบบสอบถำมเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจในบัณฑิตที่จบกำรศึกษำและเข้ำท ำงำนในสถำนประกอบกำร 
ภำยในระยะเวลำ 1-4 ปีหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

3. ควำมเห็นจำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ที่มำวิพำกษ์ หรือประเมินหลักสูตร หรืออำจ
เป็นอำจำรย์พิเศษ ต่อควำมพร้อมของนักศึกษำในกำรเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ของนักศึกษำ 
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5.2 แนวทางการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

กำรทวนสอบ เป็นกำรด ำเนินกำรหำหลักฐำนด้วยวิธีกำรใด ๆ เช่น กำรตรวจสอบ                    
กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรสัมภำษณ์ กำรสังเกตุ  เพ่ือเป็นกำรยืนยันว่ำ สิ่งที่ก ำหนดขึ้นนั้น ได้มี
กำรด ำเนินกำรและบรรลุเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์ (สาขาวิชาสามารถการจัดการเรียนการสอนจน
บรรลุผลส าเร็จ : ผลการเรียนรู้ TQF) 

 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำคือ กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ร่วมกับกำรทวนสอบมำตรฐำนของกำรประเมินผลกำรเรียนรู้  ว่ำ “ผู้เรียนได้มีผลการเรียนรู้
ตามที่ รายวิชา / หลักสูตร คาดหวัง  และ ได้รับระดับคะแนนตามระดับของผลการเรียรู้ที่เกิดขึ้น
จริง” 

 
5.2.1 จุดประสงค์ของการประเมินคือ 

1. เพ่ือให้ข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนของ
ผู้สอน และน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ (assessment for learning) 

2.  กำรประเมินที่ท ำให้นักศึกษำสำมำรถประเมินตนเองเป็น และมีกำรน ำผลกำร
ประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำวิธีกำรเรียนของตนเองใหม่จนเกิดกำรเรียนรู้ (assessment as learning) 

3.  กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำที่แสดงผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวังของ
หลักสูตร (assessment of learning) 

 

5.2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

- กำรทวนสอบที่นิยมใช้ในระดับรำยวิชำคือ   
  กำรตรวจสอบข้อสอบว่ำสอดคล้องตรงกับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง และกำรให้

คะแนนตรงตำมควำมจริง   ซึ่งอำจด ำเนินกำรโดยผู้ร่วมสอน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือคณะกรรมกำร 

- กำรทวนสอบที่นิยมใช้ในระดับหลักสูตรคือ  
  กำรสอบควำมรอบรู้ก่อนจบกำรศึกษำ (Exit examination)  กำรสอบข้อสอบกลำง

ของสำขำวิชำ  กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของตนเองโดยนักศึกษำ  กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตในประเด็นควำมรู้ควำมสำมำรถและพฤติกรรมที่เป้นผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

 
5.3 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

5.3.1  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์  ระดับรายวิชา  
1.  ก ำหนดสิ่งที่ต้องกำรทวนสอบ   

- กลยุทธิ์กำรสอน  ได้แก่  เทคนิควิธีกำรสอน  /  กิจกรรมกำรเรียนรู้   (พิจำรณำ
จำก มคอ. 3) 

- กำรวัดผลประเมินผล  เครื่องมือกำรประเมินเช่น  ข้อสอบ  แบบประเมินกำร
ปฏิบัติกำร รำยงำนโครงกำร กำรให้คะแนน ที่มำของเกรด  (พิจำรณำจำก มคอ. 5) 
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2.  ก ำหนดวิธีกำรทวนสอบ 

- กำรประเมินตำมผลลัพธ์กำรเรียนรู้ โดยนักศึกษำ  (แบบ ทส.00) 
(อำจำรย์ผู้สอนต้องจัดท ำแบบประเมินรำยวิชำ เพ่ือให้นักศึกษำเป็นผู้ประเมิน โดยปรับค ำถำมตำม  
ผลกำรเรียนรู้ในรำยวิชำที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร) 

- กำรประเมินกำรสอน โดยนักศึกษำ (ประเมินผ่ำนระบบของมหำวิทยำลัย) 
- กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้อง / เกณฑ์กำรประเมิน ตำม มคอ. 3,4  โดยอำจำรย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (แบบ ทส.01)   
- กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้อง / เกณฑ์กำรประเมิน ระหว่ำง มคอ. 3,4 และ 

มคอ. 5, 6 (กำรประเมินข้อสอบ กำรปฏิบัติงำน และรำยงำนโครงกำร กำรให้คะแนน  ที่มำของเกรด)                   
โดยคณะกรรมกำรทวนสอบ หรือ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร               
(แบบ ทส.02) 

3.  รำยงำนผลกำรทวนสอบ 
- สรุปรำยงำนผลกำรทวนสอบต่อหัวหน้ำหลักสูตร / ประธำนหลักสูตร                     

โดยคณะกรรมกำรทวนสอบ  หรืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  (แบบ ทส.03) 
- รำยงำนสรุปผลรำยวิชำที่ได้รับกำรทวนสอบ หลักสูตร บธ.บ. ในแต่ละวิชำเอก 

ต่อ หัวหน้ำหลักสูตร / ประธำนหลักสูตร (แบบ ทส.04) 
- น ำผลกำรทวนสอบ  ไปรำยงำนใน มคอ. 5, 6  และจัดท ำแผนปรับปรุง                   

มคอ. 3, 4  โดยอำจำรย์ผู้สอน 
- น ำผลกำรทวนสอบไปปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร โดยหัวหน้ำหลักสูตร  / 

ประธำนหลักสูตร (แบบ ทส.05) 
 

5.3.2  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์  ระดับหลักสูตร 
 1.  ก ำหนดสิ่งที่ต้องกำรทวนสอบ 

- คุณภำพหลักสูตร (พิจำรณำจำกคุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ผู้สอน ตำมองค์ประกอบที่ 1 ใน มคอ. 7) 

- คุณภำพกำรสอน (พิจำรณำจำก มคอ. 3, 4  และ มคอ. 5, 6)  
- คุณภำพบัณฑิต (พิจำรณำจำกควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำรที่มีต่อบัณฑิต 

ตำม TQF 5+1 ด้ำน 
- กำรประเมินจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (พิจำรณำจำกควำมเห็นจำกผู้ทรงคุณวุฒิ

ภำยนอกที่วิพำกษ์หลักสูตร หรืออำจำรย์พิเศษ) 
 

2.  ก ำหนดวิธีกำรทวนสอบ 
- ประเมินตำม มคอ. 2 หมวด 7  กำรประกันคุณภำพหลักสูตร ตำมตัวบ่งชี้ผลกำร

ด ำเนินกำร (Key Performance) 
- กำรประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำย (แบบประเมินควำมพึงพอใจ

ของนักศึกษำต่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร) 
- ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ด ำเนินกำรโดย มหำวิทยำลัย และ คณะ) 
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3.  กำรรำยงำนผลกำรทวนสอบ 
- น ำผลกำรทวนสอบไปรำยงำนใน มคอ. 7 และจัดท ำแผนปรับปรุง มคอ. 7 เพ่ือ

กำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละปี  โดยหัวหน้ำหลักสูตร  (แบบ ทส.04  และ ทส.05) 
- รำยงำนผลกำรทวนสอบต่อกรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดยหัวหน้ำ

หลักสูตร หรือคณะกรรมกำรทวนสอบ   
- น ำข้อมูลรำยงำนผลมำปรับปรุง/พัฒนำหลักสูตร เพ่ือจัดท ำ มคอ. 2 ตำมรอบ

เวลำ โดยอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
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ส่วนที่ 6 
ตัวอย่างแบบฟอร์มการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 

 
ชื่อ รายการ ผู้ด าเนินการ 
ทส. รายวิชาตามแผนการเรียนที่จัดการเรียนการสอนและการ

ก าหนดเป็นรายวิชาที่มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา  

อาจารย์ผู้สอน/ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
ทส. 00 แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน (ปรับค าถามตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน
หลักสูตร)  

นักศึกษา 

ทส. 01 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา  
 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ทส. 02 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา 
  (ส าหรับผู้ประเมินรายบุคคล) 

คณะกรรมการทวนสอบ 

ทส. 03 แบบสรุปรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของ
รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(เสนอต่อหัวหน้าสาขา) 

ประธานหลักสูตร 

ทส. 04 แบบรายงานสรุปรายวิชาที่ได้รับการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

หัวหน้าหลักสูตร 

ทส. 05 แบบสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ในหลักสูตร 

หัวหน้าหลักสูตร / 
ประธานหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายวิชาตามแผนการเรียนที่จัดการเรียนการสอนและการก าหนดเป็นรายวิชาที่มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (25%) 

ภาคเรียนที่......... /.................. หลักสูตร ............................................................................................. วชิาเอก ............................................................................. 
ล าดับที่ รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิตและเวลาเรียน ชื่อ-สกุลของผู้สอน 
 ชั้นปีที่ 1    

1     
2     
3     
4     

 ชั้นปีที่ 2    
5     
6     
7     

 ชั้นปีที่ 3    
8     
9     

 ชั้นปีที่ 4    
10     
11     
12     

ทส. 

23 
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แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชื่อวิชา.................................................................... รหัสรายวิชา .......................................................... 
หลักสูตร ................................................................ กลุ่มวิชาเอก ...................................... ....................   
ภาคการศึกษาที่ ..................................................... ปีการศึกษา ...........................................................                          
ชื่ออาจารย์ผู้สอน ........................................................................................................... ........................ 

ค าชี้แจง   
  การประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาประเมิน

ตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว 
 ขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการประเมินตนเองตามความเป็นจริงโดยใส่เครื่องหมาย   

ลงในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงความจริงมากท่ีสุด  ดังนี้ 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาของนักศึกษา 

5 = มากท่ีสุด     4 = มาก    3 = ปานกลาง 2 = น้อย     1 = น้อยที่สุด 

ผลการเรียนรู้ของแต่ละด้าน 
ระดับของผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับ 

ตนเองภายหลังจากได้ศึกษารายวิชานี ้
5 4 3 2 1 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1      
 1.2      
 1.3      
2.  ด้านความรู้ 
 2.1      
 2.2      
 2.3      
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1      
 3.2      
 3.3      
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1      
 4.2      
 4.3      
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1      
 5.2      
 5.3      
  

ทส.00 

**ข้อค ำถำมต้องปรับตำมผลกำรเรียนรู้ (Learning Outcome)  

ในแต่ละด้ำนของแต่ละหลักสูตร** 
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6.  ด้าน.......................................................................................... (ถ้ามี) 
 6.1      
 6.2      
 6.3      

 
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  

 

 

ลงชื่อผู้ประเมิน ..............................................                                                                                                  

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

                                                              วันที่ประเมิน ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ข้อค ำถำมต้องปรับตำมผลกำรเรียนรู้ (Learning Outcome)  

ในแต่ละด้ำนของแต่ละหลักสูตร** 
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แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา    
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 

โดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ภาคการศึกษาที่.................. ปีการศึกษา ....................................... 

ตอนที่ 1 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
วิธีทวนสอบ 

(พิจารณาจาก.. ดังนี้) 

ผลการทวนสอบ 

 ด้าน 
รายละเอียด 
พิจารณาเฉพาะความ

รับผดิชอบหลักของรายวิชา  
() ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 
หรือ มคอ. 3 หรอื มคอ. 4 

1.ชื่อวิชา    
.................................. 

2.รหัสวิชา   
.................................. 
3.ชื่อผู้รับผิดชอบ 
.................................. 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

 

 

พิจารณาเฉพาะ
ความรับผิดชอบ
หลักของรายวิชา  
() ที่ระบุไว้ใน 
มคอ. 2 หรือ 
มคอ. 3 หรือ 
มคอ. 4 

 ข้อสอบ 
 รายงานโครงการ 
 การให้คะแนน 
  ที่มาของเกรด 
  การปฏิบัติงาน 

 สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

 ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)  
............................................... 

4. อาจารย์ผู้สอน 
.................................. 

2. ความรู้ 

 

 

 

  ข้อสอบ 
 รายงานโครงการ 
 การให้คะแนน 
  ที่มาของเกรด 
  การปฏิบัติงาน 

 สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

 ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)  
............................................... 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

 

 

  ข้อสอบ 
 รายงานโครงการ 
 การให้คะแนน 
  ที่มาของเกรด 
  การปฏิบัติงาน 

 สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

 ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)  
............................................... 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

  ข้อสอบ 
 รายงานโครงการ 
 การให้คะแนน 
  ที่มาของเกรด 
  การปฏิบัติงาน 

 สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

 ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)  
............................................... 

ทส.01 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
วิธีทวนสอบ 

(พิจารณาจาก.. ดังนี้) 

ผลการทวนสอบ 

 ด้าน 
รายละเอียด 
พิจารณาเฉพาะความ

รับผดิชอบหลักของรายวิชา  
() ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 
หรือ มคอ. 3 หรอื มคอ. 4 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 

 

  ข้อสอบ 
 รายงานโครงการ 
 การให้คะแนน 
  ที่มาของเกรด 
  การปฏิบัติงาน 

 สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

 ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)  
............................................... 

 6.  .............................
(ถ้ามี) 

  ข้อสอบ 
 รายงานโครงการ 
 การให้คะแนน 
  ที่มาของเกรด 
  การปฏิบัติงาน 

 สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

 ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)  
............................................... 

 

ตอนที่ 2 ผลการพิจารณาสัดส่วนของคะแนนเก็บและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 

1. คะแนนเก็บ 

สัดส่วนของคะแนนเก็บ    เหมาะสม    ไม่เหมาะสม เนื่องจาก ............................................ 
............................................................................................................................. ............................. 

แนวทางการแก้ไข ดังนี้     
........................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
 
2. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 

สัดส่วนของเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน   เหมาะสม  ไม่เหมาะสม เนื่องจาก.................... 
............................................................................................................................. ............................. 

แนวทางการแก้ไข ดังนี้     
........................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
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รายนามคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลงนามรับรองการทวนสอบครั้งนี้ 

ลงชื่อ........................................................... 

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

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลงชื่อ........................................................... 

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

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลงชื่อ........................................................... 

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

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลงชื่อ........................................................... 

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

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ลงชื่อ........................................................... 

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

หัวหน้าหลักสูตร 
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แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ในรายวิชาที่เปิดสอน 
โดยคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ (ผู้ประเมินรายบุคคล) 

ภาคการศึกษาที่ ...........   ปีการศึกษา ......................... 

รหัสวิชา ................................................................  ชื่อวิชา ......................................... .........................     
อาจารย์ผู้สอน ....................................................................................... ................................................. 
หลักสูตร/วิชาเอก ............................................................................................................ ...................... 
 

หัวข้อการทวนสอบ รายละเอียดการทวนสอบ 

ความสอดคล้อง
ของผลการ 
ทวนสอบ 

รายละเอียด 
ที่ไม่สอดคล้อง 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง  

1. เนื้อหาการสอน - ตรว จสอบ  มคอ . 5  กั บ  มคอ . 3  ว่ า
สอดคล้องหรือไม่ โดยตรวจสอบหมวดที่ 
5 ใน มคอ. 3 ว่ าหัวข้อรายละเอียด
สอดคล้องกับ มคอ.5 หรือไม่  (กรณีที่ไม่
สอดคล้อง มีการระบุปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขไว้ใน มคอ.5 หรือไม่) 

- สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้  ใน
รายวิชา ทั้งความรับผิดชอบหลัก และ
ความรับผิดชอบรอง 

   

2. การวัดและ
ประเมินผล 

2.1 วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

- ทวนสอบจากหมวด 5 ส่วนที่ 2 ใน มคอ.
3 โดยตรวจวิธีการวัดและประเมินผลแบ่ง
คะแนนเป็นไปตามที่ประเมินผลจริ ง
หรือไม่  (เช่น กลางภาค ปลายภาค งานจิต
พิสัย แบ่งตามนั้นจริงหรือไม่) 

   

2.2 ทวนสอบคะแนน 

     และเกรด 

 

- ทวนสอบคะแนนที่ก าหนดในแต่ละวิธีการ
วัดและประเมินผลว่ าสอดคล้ องกับ
น้ าหนักคะแนนที่ก าหนดหรือไม่ (เช่น ดู
ว่าการตั้งคะแนน 20% ให้ 20% จริง
หรือไม่) 

   

 2.3 สุ่มตรวจข้อสอบ - สุ่ ม ต ร ว จ เนื้ อ ห าที่ อ ยู่ ใ น ข้ อ สอบว่ า
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา และผล
การเรียนรู้  จากหมวด 2 ใน มคอ. 3 
หรือไม ่

   

ทส. 02 
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หัวข้อการทวนสอบ รายละเอียดการทวนสอบ 

ความสอดคล้อง
ของผลการ 
ทวนสอบ 

รายละเอียด 
ที่ไม่สอดคล้อง 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง  

มาตรฐานการเรียนรู้ 

3.1 วิธีการประเมินผล 

 

- ทวนสอบจาก หมวด 4 ใน มคอ. 3  ใน
ส่วนที่เป็นวิธีการประเมินผลในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กับการวัดและ
ประเมินผลจริง 

      

3.2 คะแนนในแต่ละ
มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

- ทวนสอบจาก หมวด 5 ส่วนที่ 2 ใน   
มคอ. 3 โดยดูคะแนนในแต่ละมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ กับที่ได้ด าเนินการจริง 

   

3.3 แผนการ
ประเมินผล 

- ทวนสอบจาก หมวด 5 ส่วนที่ 2 ใน มคอ. 
3 โดยดูวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้
หรือไม่ 

   

                         

                                                                 ผู้รับรองข้อมูลผลการทวนสอบ 

     

 
ลงชื่อ........................................................... 

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

 ผู้ประเมิน 

วันที่.......... เดือน............... พ.ศ. ............. 
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แบบสรุปรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอน 
โดยคณะกรรมการทวนสอบ  

ภาคการศึกษาที่ ..............  ปีการศึกษา ......................... 

รหัสวิชา ................................................................  ชื่อวิชา ......................................... .........................     
อาจารย์ผู้สอน ....................................................................................... ................................................. 
หลักสูตร/วิชาเอก ............................................................................................................ ...................... 
 

หัวข้อการทวนสอบ รายละเอียดการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

รายละเอียด 
ที่ไม่สอดคล้อง 

กรรมการ 1 กรรมการ 2 กรรมการ 3 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ไม
่สอ

ดค
ล้อ

ง 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ไม
่สอ

ดค
ล้อ

ง 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ไม
่สอ

ดค
ล้อ

ง 

1. เนื้อหาการสอน - ตรวจสอบ มคอ.5 กับ มคอ.3 ว่ า
สอดคล้องหรือไม่ โดยตรวจสอบหมวด
ที่ 5 ใน มคอ. 3 ว่าหัวข้อรายละเอียด
สอดคล้องกับ มคอ.5 หรือไม่  (กรณีที่
ไม่สอดคล้อง มีการระบุปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขไว้ใน มคอ.5 หรือไม่) 

       

2. การวัดและ
ประเมินผล 

2.1 วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

 

 

 

 
- ทวนสอบจากหมวด 5 ส่วนที่  2 ใน 

มคอ . 3  โ ดยตรวจวิ ธี ก า ร วั ดแล ะ
ประเมินผลแบ่งคะแนนเป็นไปตามที่
ประเมินผลจริงหรือไม่  (เช่น กลางภาค 
ปลายภาค งานจิตพิสัย แบ่งตามนั้นจริง
หรือไม่) 

       

2.2 ทวนสอบ
คะแนนและเกรด 

 

 

- ทวนสอบคะแนนที่ก าหนดในแต่ละ
วิธีการวัดและประเมินผลว่าสอดคล้อง
กับน้ าหนักคะแนนที่ก าหนดหรือไม่ 
(เช่น ดูว่าการตั้ งคะแนน 20% ให้ 
20% จริงหรือไม่) 

       

ทส. 03 
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หัวข้อการทวนสอบ รายละเอียดการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

รายละเอียด 
ที่ไม่สอดคล้อง 

กรรมการ 1 กรรมการ 2 กรรมการ 3 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ไม
่สอ

ดค
ล้อ

ง 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ไม
่สอ

ดค
ล้อ

ง 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ไม
่สอ

ดค
ล้อ

ง 

2.3 สุ่มตรวจข้อสอบ - สุ่มตรวจเนื้อหาที่ อยู่ ในข้อสอบว่า
สอดคล้องกับเนื้อหาที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ. 3 หรือไม่ 

       

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

3.1 วิธีการ
ประเมินผล 

 

 

 

- ทวนสอบจาก หมวด 4 ในมคอ. 3  ใน
ส่วนที่เป็นวิธีการประเมินผลในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู้กับการวัดและ
ประเมินผลจริง 

       

3.2 คะแนนในแต่
ละมาตรฐาน
การเรียนรู ้

- ทวนสอบจาก หมวด 5 ส่วนที่ 2 ใน   
มคอ.3 โดยดูคะแนนในแต่ละมาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ กับที่ได้ด าเนินการจริง 

       

3.3 แผนการ
ประเมินผล 

- ทวนสอบจาก หมวด 5 ส่วนที่ 2 ใน  
มคอ. 3 โดยดูวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้หรือไม่ 

       

 

ผู้รับรองข้อมูลผลการทวนสอบ 

ลงชื่อ........................................................... 

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

ประธานหลักสูตร 

วันที่.....................เดือน............................. พ.ศ. ............................ 
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แบบรายงานสรุปรายวิชาที่ได้รับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
หลักสูตร…………………………………………………… 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปีการศึกษา …………………............. 

 

ค าชี้แจง  
  1. แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาฉบับนี้จัดท าขึ้น                  
เพ่ือแจ้งผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตร………………………………………… 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  2. แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  มีจ านวน 3 หมวด  
 
หมวดที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 
  หลักสูตร………………………….. สาขาวิชา...................... เริ่มรบันักศึกษาเมื่อปีการศึกษา.......... 
ด าเนินการเรียนการสอนมาแล้ว ………….. ป ี
 

หมวดที่ 2 จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน/ทวนสอบในปีการศึกษา 2560 - 2564 

 2.1  รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในหลักสูตร       
 หลักสูตร………………………….. สาขาวิชา...................... ปีการศึกษา ………………. เปิดสอน
รายวิชาเฉพาะทั้งสิ้น จ านวน ……………… รายวิชา ตามข้อก าหนดของตัวบ่งชี้ระบุบว่าจะต้องท า              
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ฯ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  
 ดังนั้นหลักสูตรจึงด าเนินการทวนสอบ จ านวน …....... รายวิชา คิดเป็นร้อยละ …......…... ดังนี้  
 
กรุณาท าเครื่องหมาย   ในช่องที่ได้ด าเนินการแล้ว 

รายวิชาที่เปิดสอน รายวิชาที่ทวนสอบ มคอ.3 มคอ.5 
บธ.บ. 
ทส. 00 

บธ.บ. 
ทส. 01 

บธ.บ. 
ทส. 02 

บธ.บ. 
ทส.03 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา......... 
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         

  

  

ทส. 04 
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รายวิชาที่เปิดสอน รายวิชาที่ทวนสอบ มคอ.3 มคอ.5 
บธ.บ. 

ทส. 00 
บธ.บ. 

ทส. 01 
บธ.บ. 

ทส. 02 
บธ.บ. 
ทส.03 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา.........       
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
รวมรายวิชาที่สอนทั้งหมด  .................  รายวิชา       
รวมรายวิชาที่ทวนสอบท้ังหมด ............ รายวิชา       
ร้อยละของรายวิชาที่มีการทวนสอบ .................         

 

 2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ฯ  
                 การด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
(ตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 5 ข้อ 2) ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

กระบวนการทวนสอบ การด าเนินการ หมายเหตุ 
1.  ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท า
ความเข้าใจให้ตรงกันทั้งสถาบันการศึกษา และ
น าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชาและหลักสูตร ซึ่งผู้
ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

- แต่งตั้งกรรมการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ 

- ก าหนดวิธีการทวนสอบ 
- รายงานผลการทวนสอบ 
- น าผลการทวนสอบไปปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนา
หลักสูตร 

 

2.   การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรให้นักศึกษา
ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดย
ให้มีคณะกรรมการพิจารณาประเมินความ
เหมาะสมของข้อสอบ ให้เป็นไปตามแผนการสอน 
หรืออาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วม
ประเมินความเหมาะสมของข้อสอบ เพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา  

- การประเมินตามผลการเรียนรู้ โดย
นักศึกษา   

- การประเมินการสอน โดยนักศึกษา 
(ประเมินผ่านระบบของมหาวิทยาลัย) 

- การวิเคราะห์ความสอดคล้อง / เกณฑ์
การประเมิน ตาม มคอ. 3,4  / มคอ. 5, 6 
โดยคณะกรรมการทวนสอบ  

- การประเมินข้อสอบ  การปฏิบัติงาน  
และรายงานโครงการ การให้คะแนน  
ที่มาของเกรด โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรือสาขาวิชา   

ผลการประเมินแสดง
ในหมวดที่ 2  
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กระบวนการทวนสอบ การด าเนินการ หมายเหตุ 
3.  การทวนสอบในระดับหลักสูตร ด าเนินการ

ตรวจสอบผลสัมฤทธ์การเรียนรู้ครอบคลุมผลการ
เรียนรู้ทุกด้านอย่างเป็นระบบ เพ่ือประเมิน
ความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

 

1.  ก าหนดสิ่งที่ต้องการทวนสอบ 

- คุณภาพหลักสูตร (พิจารณาจากคุณสมบัติ
ขอ งอ าจ าร ย์ ผู้ รั บ ผิ ดช อบหลั กสู ต ร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์
ผู้สอน ตามองค์ประกอบที่ 1 ใน มคอ. 7) 

- คุณภาพการสอน (พิจารณาจาก มคอ. 3, 
4  และ มคอ. 5, 6)  

- คุณภาพบัณฑิต (พิจารณาจากความพึง
พอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต 
ตาม TQF 5+1 ด้าน 

- การประ เมิ นจ ากผู้ มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
(พิจารณาจากความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่วิพากษ์หลักสูตร หรืออาจารย์
พิเศษ) 

2. ก าหนดวิธีการทวนสอบ 
- ประเมินตาม มคอ. 2 หมวด 7  การ

ประกันคุณภาพหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินการ (Key Performance) 

- การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย (แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร) 

- ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัย และ คณะ) 

3.  การรายงานผลการทวนสอบ 
- น าผลการทวนสอบไปรายงานใน มคอ. 7 

และจัดท าแผนปรับปรุง มคอ. 7 เพ่ือการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
ปี   โ ด ย หั ว ห น้ า ห ลั ก สู ต ร   ( แ บ บ                   
ทส. 04  และ  05) 

- รายงานผลการทวนสอบต่อกรรมการ
ผู้ รั บผิ ดชอบหลักสู ตร   โดยหั วหน้ า
หลักสูตร    

- น าข้อมูลรายงานผลมาปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตร เพ่ือจัดท า มคอ. 2 ตามรอบ
เวลา โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

3.1 ผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้โดยภาพรวม 
3.1.1 ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรครบถ้วนตามกระบวนการ 
3.1.2 สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา.............................. : 
- จ านวยรายวิชาที่น ามาทวนสอบทั้งสิ้น .................. รายวชิา 

        - ผลการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาของนักศึกษาอยู่ใน 
          ระดับ มากที่สุด จ านวน ............ รายวิชา  

ระดับ มาก  จ านวน ............ รายวิชา 
ระดับ ปานกลาง จ านวน ............ รายวิชา 
ระดับ น้อย  จ านวน ............ รายวิชา 
ระดับ น้อยที่สุด จ านวน ............ รายวิชา 

- แสดงผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แยกรายพ้ืนที่ ดังนี้ 
              

ล าดับ พื้นที่ 
จ านวนรายวิชา 

ที่ทวนสอบ 
ผลการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        

รวมทั้งสิ้น       
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา.............................. : 
- จ านวยรายวิชาที่น ามาทวนสอบทั้งสิ้น .................. รายวชิา 

        - ผลการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาของนักศึกษาอยู่ใน 
          ระดับ มากที่สุด จ านวน ............ รายวิชา 

ระดับ มาก  จ านวน ............ รายวิชา 
ระดับ ปานกลาง จ านวน ............ รายวิชา 
ระดับ น้อย  จ านวน ............ รายวิชา 
ระดับ น้อยที่สุด จ านวน ............ รายวิชา 

- แสดงผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แยกรายพ้ืนที่ ดังนี้ 
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ล าดับ พื้นที่ 
จ านวนรายวิชา 

ทีท่วนสอบ 
ผลการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        

รวมทั้งสิ้น       
 

ปีการศึกษา.............................. : 
- จ านวยรายวิชาที่น ามาทวนสอบทั้งสิ้น .................. รายวชิา 

        - ผลการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาของนักศึกษาอยู่ใน 
          ระดับ มากที่สุด จ านวน ............ รายวิชา 

ระดับ มาก  จ านวน ............ รายวิชา 
ระดับ ปานกลาง จ านวน ............ รายวิชา 
ระดับ น้อย  จ านวน ............ รายวิชา 
ระดับ น้อยที่สุด จ านวน ............ รายวิชา 

- แสดงผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แยกรายพ้ืนที่ ดังนี้ 
              

ล าดับ พื้นที่ 
จ านวนรายวิชา 

ที่ทวนสอบ 
ผลการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        

รวมทั้งสิ้น       
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3.2 แนวทางพัฒนา  (แนวทำงเสนอแนะ) 

  (ตัวอย่างเช่น) 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรอื่นๆ เป็นวิทยากร 
2. จัดให้มีทวนสอบเป็นระยะๆ เพื่อติดตามวิธีการสอน การวัดผลประเมินผล ท าให้

ค้นพบปัญหาและสามารถแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องทันเวลา 
3. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการทวนสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
4. จัดอบรม ประชุม ชี้แจง ทบทวน ให้อาจารย์อย่างสม่ าเสมอ  
5. สร้างทัศนคติที่ดีเก่ียวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ให้เห็นว่าการทวนสอบ

เป็นเรื่องส าคัญ ไม่ใช่ภาระงานที่หนัก และต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินการ 
 
 

     (…………………..………….……………………………) 
           หวัหน้าหลักสูตร......................................... 
                            3   วันที่ ............./..................../.................. 
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แบบสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับหลักสูตร 
หลักสูตร..........................................................   

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ปีการศึกษา  2560 -2564 

หลักสูตร............................................................   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา หลักสูตร............................................... รหัสหลักสูตร.................................................  
สรุปได้ดังนี้  

ล าดับ พื้นที่ 

จ านวนรายวิชาที่ทวนสอบ จ านวนวิชาที่ 
ทวนสอบท้ังหมด 2560 2561 2562 2563 2564 

จน. % จน. % จน. % จน. % จน. % จ านวน % 

1              
2              
3              
4              
5              
6              

รวมทั้งสิ้น             
 
 
กรณีหลักสูตรที่มีวิชาเอก 

ล าดับ พื้นที่ วิชาเอก 

จ านวนรายวิชาที่ทวนสอบ จ านวนวิชาที่ 
ทวนสอบ
ทั้งหมด 2560 2561 2562 2563 2564 

จน. % จน. % จน. % จน. % จน. % จ านวน % 
1               

             
             
             
             

2               
             
             

3               
             

ทส. 05 
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ล าดับ พื้นที่ วิชาเอก 

จ านวนรายวิชาที่ทวนสอบ จ านวนวิชาที่ 
ทวนสอบ
ทั้งหมด 2560 2561 2562 2563 2564 

จน. % จน. % จน. % จน. % จน. % จ านวน % 

             
             

4               
             
             

5               
             
             

6               
             
             

รวมทั้งสิ้น              
 
 
 

ลงชื่อ .................................................... 
 (..........................................................) 
หัวหน้าหลักสูตร.................................. 
                ผู้รายงาน 
  วันที่.................เดือน............... พ.ศ. .......... 


