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ค าน า 
 

ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี้ประกาศ คณะกรรรมการการอุดมศึกษาเก่ียวกบั
เร่ือง แนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้ให้ความส าคญักับ 
ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนในรายวิชา และผูส้ าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรต่างๆ จึงไดก้ าหนดใหมี้การด าเนินการ
ต่างๆ เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพของหลกัสูตร เพื่อประโยชน์ต่อการก ากบัดูแลคุณภาพการจดัการศึกษา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการรับรองคุณวุฒิเพื่อก าหนดอตัราเงินเดือนในการเขา้รับราชการของ
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวฒิุเพื่อการศึกษาต่อหรือท างานในต่างประเทศ และ
เป็นขอ้มูลส าหรับผูป้ระกอบการ สังคม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะสามารถตรวจสอบหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานไดโ้ดยสะดวก ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบนัทึกในฐานขอ้มูลหลกัสูตรเพื่อการเผยแพร่(Thai Qualifications 
Register: TQR) เม่ือสถาบนัฯได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตร ซ่ึงตามเง่ือนไข
ดงักล่าวหลกัสูตรจะตอ้งท าการประเมินคุณภาพภายในและมีผลการประเมินคุณภาพภายในตามตวับ่งช้ีท่ี
ก าหนดไวใ้นรายละเอียดของหลกัสูตรโดยมีคะแนนเฉล่ียระดบัดีข้ึนไปต่อเน่ืองกนั 2 ปี   โดยหน่ึงในขอ้บ่งช้ี
ดงักล่าวคือ ตอ้งมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน 
มคอ.3 และ 4 อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด าเนินการจดัท าคู่มือทวนสอบผลสัมฤทธ์ินักศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพื่อใชส้ าหรับเป็นแนวปฏิบติัในการทวนสอบต่อไป 

 
 

ผูจ้ดัท า 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
ค าน า  1 
สารบญั  2 
ส่วนท่ี 1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

นกัศึกษา 
3 

ส่วนท่ี 2 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ินกัศึกษา 8 
ส่วนท่ี 3 ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธ์ินกัศึกษา 15 
ส่วนท่ี 4 กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ินกัศึกษา 17 
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ส่วนที ่1 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอดุมศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 

 
กระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2552 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)   เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  และเพ่ือ
เป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาและสาขา/สาขาวิชา และประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประเทศ  ซ่ึง
ประกอบดว้ย ระดบัคุณวุฒิ การแบ่งสายวชิา ความเช่ือมโยงต่อเน่ืองจากคุณวฒิุระดบัหน่ึงไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดบัคุณวุฒิซ่ึงเพิ่มสูงข้ึนตามระดบัของคุณวุฒิ ลกัษณะของหลกัสูตรใน
แต่ละระดบัคุณวฒิุ ปริมาณการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีตอ้งใช ้การเปิดโอกาสใหเ้ทียบโอนผลการเรียนรู้
จากประสบการณ์ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้ งระบบและกลไกท่ีให้ความมัน่ใจใน
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบนัอุดมศึกษาว่า
สามารถผลิตบณัฑิตใหบ้รรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

หลกัการส าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาดงัน้ีคือ  
1)  ยึดหลกัความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาโดยมุ่งให้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในการน าแนวนโยบายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษา
ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษามีแนวทางท่ีชดัเจนในการพฒันาหลกัสูตร การปรับเปล่ียนกลวิธีการสอนของอาจารย์ การ
เรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้มัน่ใจว่าบณัฑิตจะบรรลุมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวงัไดจ้ริง 

2) มุ่งเน้นท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซ่ึงเป็นมาตรฐาน  ขั้นต ่า 
เชิงคุณภาพ เพื่อประกนัคุณภาพบณัฑิตและส่ือสารให้หน่วยงานและผูท่ี้เก่ียวข้องได้เขา้ใจและมัน่ใจถึง
กระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเร่ิมท่ีผลผลิตและผลลพัธ์ของการจดัการศึกษา คือ ก าหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของบัณฑิตทีค่าดหวงัไว้ก่อน หลงัจากนั้นจึงพิจารณาถึงองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีจะส่งเสริมให้บณัฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้นั้นอยา่งสอดคลอ้งและส่งเสริม
กนัอยา่งเป็นระบบ 
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3) มุ่งท่ีจะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ท่ีไดด้ าเนินการไวแ้ลว้เขา้ดว้ยกนัและเช่ือมโยงเป็น
เร่ืองเดียวกัน ซ่ึงจะสามารถอธิบายให้ผูเ้ก่ียวข้องได้เข้าใจอย่างชัดเจนเก่ียวกับความหมายและความมี
มาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับต่างๆ 

4)  มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเป็นท่ียอมรับและ
เทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาท่ีดีทั้ งในและต่างประเทศ เน่ืองจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาจะช่วยก าหนดความมีมาตรฐานในการจดัการศึกษาในทุกขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ โดยเปิด
โอกาสให้สถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดัหลกัสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอ้ยา่งหลากหลาย
โดยมัน่ใจถึงผลผลิตสุดทา้ยของการจดัการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซ่ึงจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามทีมุ่่งหวงั สามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีความสุขและภาคภูมิใจ เป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต และ 
เป็นคนดีของสังคม ช่วยเพิ่มความเขม้แขง็และขีดความสามารถในการพฒันาประเทศไทย 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือ ปรับปรุง 
หลกัสูตร  การจดัการเรียนการสอน อยา่งต่อเน่ือง (Continuous Quality Improvement) เพื่อให้เกิดวฒันธรรม
คุณภาพในสถาบนั อุดมศึกษา  โดยใชร้ะบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษา 
และใชเ้ป็นกรอบอา้งอิงส าหรับผูป้ระเมินของการประกนัคุณภาพภายนอกเก่ียวกบัคุณภาพบณัฑิต และการ
จดัการเรียนการสอน  

มาตรฐานคุณวฒิุการศึกษาระดบัอุดมศึกษา (มคอ.) จะประกอบดว้ย 
มคอ. 1  มาตรฐานคุณวฒิุระดบั....................สาขา/สาขาวชิา................. 
มคอ. 2 รายละเอียดของหลกัสูตร 
มคอ. 3 รายละเอียดของรายวชิา 
มคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
มคอ. 6 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
มคอ. 7 รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร  
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ขอ้ก าหนดเฉพาะซ่ึงเป็นผลท่ีมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนพฒันาข้ึนจากการเรียนรู้

ทั้ง 5 ดา้นท่ีไดรั้บการพฒันา และแสดงออกถึงความรู้ ความเขา้ใจและความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้น
ได้อย่างเป็นท่ีเช่ือถือเม่ือเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้วมาตรฐานผลการเรียนรู้ซ่ึงมีอย่างน้อย  
5 ดา้น ดงัน้ี 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพฒันานิสัยในการประพฤติอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และดว้ยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความ สามารถในการปรับวิถีชีวิต
ในความขดัแยง้ทางค่านิยม การพฒันานิสัยและการปฏิบติัตนตามศีลธรรม ทั้งในเร่ืองส่วนตวัและสังคม 
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2) ดา้นความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจ การนึกคิด และการน าเสนอขอ้มูล 
การวิเคราะห์และจ าแนกขอ้เท็จจริงในหลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้ดว้ย
ตนเองได ้

3) ดา้นทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์และ
ใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และการ
แกปั้ญหา เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อน 

4) ด้านทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผูน้ าความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผดิชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง 

5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข ความสามารถในการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถในการส่ือสารทั้งการพูด การ
เขียน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ ง 5 ด้านน้ี บางสาขาวิชาต้องการทกัษะทางกายภาพสูง  เช่น การเต้นร า 
ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลกั พลศึกษา การแพทย  ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงตอ้งเพิ่มการเรียนรู้
ทางดา้นทกัษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill) 

การประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซ่ึงก าหนดให้มีการรายงานผลดชันีบ่งช้ี
ผลการด าเนินงาน ซ่ึง สกอ. ไดก้ าหนดตวับ่งช้ีพื้นฐานไว ้12 ตวั และหลกัสูตรตอ้งผ่านใน 5 ตวับ่งช้ีแรกท่ี 
สกอ. ก าหนด ซ่ึงตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลกัสูตรไดแ้ก่ 

1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

4)  จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวชิา 

5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลังส้ินสุดปี
การศึกษา 
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6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7  ปีท่ีแลว้   

8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการสอน 
9) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 
11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ย

กวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5  จากคะแนน 

เตม็ 5.0 
สถาบนัอุดมศึกษาอาจก าหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพนัธกิจและวตัถุประสงค์ของ

สถาบนัฯ หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานท่ีสูงข้ึน เพื่อการยกระดบัมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนด
ไวใ้นรายละเอียดของหลกัสูตร  สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะได้รับการรับรองมาตรฐานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ตอ้งมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมด  อยู่
ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑก์ารประเมินผา่นคือ 
มีการด าเนินงานตามขอ้ 1-5 และอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่าการทวนสอบเป็นดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงานขอ้หน่ึงซ่ึงก าหนดไวว้า่ “มีการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” ซ่ึงเม่ือทวนสอบครบหลกัสูตรก็จะสามารถทวนสอบ
ได้ครบทุกรายวิชา ดงัในผูส้อน ผูรั้บผิดชอบรายวิชาและผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  จึงจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการทวนสอบเพ่ือใหเ้กิดการทวนสอบท่ีมีประสิทธิภาพ ถกูตอ้งตามหลกัการวดัและประเมินผล และสะดวก
ต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในของหลกัสูตร 
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แผนภูมิแสดงการน ามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิาสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที ่2 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 

 
ความส าคญัและความจ าเป็นในการพฒันาระบบและกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ินักศึกษา 

เป็นผลมาจาก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552   ไดก้  าหนดแนวทางการจดัท ามาตรฐานคุณวุฒิระดบั.....  สาขา/สาขา
วิชา...(มคอ.1) จะมีการก าหนด เร่ือง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้ เพื่อเป็นแนวทางให้
สถาบนัอุดมศึกษาใช้ในการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร มีการก าหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ขณะนกัศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษาไวใ้นมาตรฐานคุณวฒิุระดบั....... สาขา/สาขาวชิา (มคอ.1)  ในขอ้ 10 การ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  คือ “สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดให้มีระบบและ
กลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนด
ไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิชา...... เป็นอย่างน้อย โดยอาจจัดท าการทวนสอบในระดับ
รายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และระดับหลักสูตร เมื่อได้ด าเนินการทวนสอบแล้ว ให้จัดท ารายงานผล
การทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้”  ซ่ึงในแต่ละสาขาวิชาชีพได้จดัท า
มาตรฐานคุณวฒิุข้ึนมา  
 
ความส าคัญของการทวนสอบ 
   การทวนสอบผลสัมฤทธ์ินกัศึกษามีความส าคญัต่อการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของ
รายวชิาและหลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน่ืองจากการทวนสอบจะสะทอ้นผลรายวชิาและ
หลกัสูตรดงัน้ี 

1. ระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีแต่ละรายวชิาไดรั้บจากการกระจาย
ความรับผดิชอบจากหลกัสูตรสู่รายวชิา(Curriculum Mapping) ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่ออาจารยผ์ูส้อน อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการปรับปรุงขอ้พกพร่อง หรือส่งเสริมจุดเด่นของผูเ้รียนเพื่อพฒันา
ตนเองต่อไป 

2.  ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนส าหรับอาจารยผ์ูส้อนในการพฒันาปรับปรุงการสอนให้
ดีกวา่เดิม 

3.  ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิเป็นขอ้มูล
ส าคญัในการวางแผนพฒันาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกนัคุณภาพของหลกัสูตร  
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 ความหมายของการทวนสอบ 
การทวนสอบ หมายถึง การด าเนินการหาหลกัฐานดว้ยวิธีการใด ๆ เช่น การสังเกต การตรวจสอบ 

การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อยืนยนัพิสูจน์ว่า ส่ิงท่ีก าหนดข้ึนนั้นได้มี การด าเนินการและบรรลุ
เป้าหมายตามวตัถุประสงค์ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของความ
รับผิดชอบในระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งซ่ึงจะตอ้งด าเนินการท่ีใหค้วาม
มัน่ใจไดว้่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนัทั้งสถาบนัฯ และมีการด าเนินการจดัการ
เรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จนั้นคือตอ้งมีการทวนสอบ ซ่ึงผูป้ระเมินภายนอกอาจตอ้งการตรวจสอบดว้ย
วา่ไดมี้การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อยา่งเพียงพอและเช่ือถือได ้  

กลยุทธ์ท่ีใช้โดยปกติทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ได้แก่ การตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบข้อสอบของนักศึกษาและงานท่ีรับ
มอบหมาย  การประเมินหลกัสูตรโดยนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษา   การประเมินภาควิชาและหลกัสูตร
โดยบุคลากรภายนอก  การรายงานเก่ียวกบัทกัษะของบณัฑิตโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต 

การทวนสอบมาตรฐานบางส่วนอาจจะด าเนินการโดยสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ ท่ีมีความร่วมมือทาง
การศึกษา แต่จะมีกระบวนการอยา่งไรนั้น ข้ึนอยูก่บัรายละเอียดของการจดัการและความมีประสิทธิภาพของ
การด าเนินการร่วมกัน อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนจะต้องรับผิดชอบในการทวนสอบ
มาตรฐานเพื่อใหม้ัน่ใจวา่จะรักษามาตรฐานไวไ้ดอ้ยา่งสม ่าเสมอ( คณะกรรมการการอุดมศึกษา,2552) 
 
การทวนสอบ กบั มคอ. ต่าง ๆ 
 การทวนสอบไดมี้การก าหนดรายละเอียดไวใ้นมคอ ต่าง ๆ คือ มคอ. 1  มคอ. 2  มคอ. 3 และ มคอ. 5  
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) การทวนสอบตามท่ีระบุไวใ้น มคอ. 1 
   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดบั....... สาขา/สาขาวิชา...(มคอ.1) จะมี

การก าหนดเร่ือง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว ้เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบนัอุดมศึกษาใช้ในการ
พฒันาปรับปรุงหลักสูตร มีการก าหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จ
การศึกษาไวใ้นมาตรฐานคุณวฒิุระดบั...... สาขา/สาขาวชิา (มคอ.1) ในขอ้ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ยกตวัอยา่ง เช่น มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 

ระบุไวใ้น  ขอ้ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
“ สถาบนัการศึกษาตอ้งก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยนืยนัวา่นกัศึกษาและผูส้ าเร็จ

การศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกดา้นตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์น้ีเป็นอยา่ง
น้อยโดยด าเนินการทั้ง การทวนสอบระดบัรายวิชา และระดบัหลักสูตร ก าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของการ
ประกนัคุณภาพภายใน 
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10.1 การทวนสอบระดบัรายวชิา 
       สถาบันจะต้องจัดท าการทวนสอบระดับรายวิชาทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดย

สถาบนัการศึกษาหรือคณะ/วิทยาลยัก าหนดระบบและกลไกในการด าเนินงานเก่ียวกบัการทวนสอบ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนนกับกระดาษค าตอบ รวมทั้งประเมินด้วยวิธีอ่ืนท่ีก าหนดใน
รายละเอียดวิชา รวมทั้งการอุธรณ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา (ถา้มี) ซ่ึงถาบนัการศึกษาจะตอ้งมี
การวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารคณะทุกภาคการศึกษา 

10.2 การทวนสอบระดบัหลกัสูตร 
       ด าเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ครอบคลุม ผลการเรียนรู้ทุกดา้นตามมาตรฐานสาขา

พยาบาลศาสตร์อยา่งเป็นระบบ เพื่อประเมินความส าเร็จของการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยมีการประเมิน
จากหลายแหล่ง รวมถึงการประเมินโดยแหล่งฝึกงาน ผูใ้ชบ้ณัฑิต บณัฑิตใหม่ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อ
เป็นการพิสูจน์วา่ผูส้ าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดในรายละเอียดหลกัสูตร” 

2) การทวนสอบตามท่ีระบุไวใ้น มคอ. 2 
   ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแ้จง้คู่มือกรอมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2552  มีรายละเอียดเบ้ืองตน้อธิบายการจดัท ารายละเอียดของ มคอ. 2  ทั้ง 8 หมวด ซ่ึงหมวดท่ี
เก่ียวข้องกับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิได้แก่  “ หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ 2 
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา” โดยให้อธิบายกระบวนการท่ีใชใ้นการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละรายวิชา เช่น  ทวนสอบจากคะแนน
ขอ้สอบ หรืองานท่ีมอบหมาย   กระบวนการอาจจะต่างกนัไปส าหรับรายวิชาท่ีแตกต่างกนั หรือส าหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้น ยกตวัอยา่ง หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์  

  2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 
2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบท่ีประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกจ านวน 2 ใน 4 คน 
2.2 คดัเลือกรายวชิาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัในทุกสาขาวชิาตามเกณฑก์ารคดัเลือกท่ี 

คณะกรรมการทวนสอบก าหนด 
2.3 คณะกรรมการฯตรวจสอบผลการใหค้ะแนนกบัขอ้สอบ รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ท่ี 

ผูเ้รียนไดรั้บมอบหมาย 
              2.3 คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์พยาบาลในแหล่งฝึก การตรวจสอบแบบฟอร์มการให้

คะแนนการปฏิบติังาน ( Performance Evaluation) ในหอผูป่้วย ตรวจสอบแผนการพยาบาลและรายงาน
กรณีศึกษาในวชิาภาคปฏิบติัท่ีผูเ้รียนท าเพื่อขอรับการประเมิน 

3) การทวนสอบตามท่ีระบุไวใ้น มคอ. 3 
    ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแ้จง้คู่มือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2552 มีรายละเอียดเบ้ืองตน้อธิบายการจดัท ารายละเอียดของ มคอ.3  ทั้ง 7 หมวด ซ่ึงหมวดท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิไดแ้ก่  “หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
ในขอ้ 7.4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา ท่ีอธิบายกระบวนการท่ีใช้ในการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกนัไปส าหรับรายวิชาท่ีแตกต่างกนั หรือ
ส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้น” ยกตวัอยา่ง หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์  วชิา การผดุงครรภ ์

หมวดท่ี 7 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
7.4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิา 

 7.4.1 มีคณะกรรมการในสาขาวชิาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
                                 (คะแนน/เกรด) กบัขอ้สอบ รายงาน โครงการ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม    
                                 ของนกัศึกษา 
 7.4.2  รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการหลกัสูตร 
        4)  การทวนสอบตามท่ีระบุไวใ้น มคอ. 5 

      ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งคู่ มือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 มีรายละเอียดเบ้ืองตน้อธิบายการจดัท ารายละเอียดของมคอ.5  ทั้ง 6 
หมวด ซ่ึงหมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิไดแ้ก่  หมวดท่ี 3 สรุปผลการจดัการเรียนการสอน
ของรายวชิา ขอ้ท่ี 7 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ินกัศึกษา 

        5)  การทวนสอบตามท่ีระบุไวใ้น มคอ. 7 
                          ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งคู่ มือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 มีรายละเอียดเบ้ืองตน้อธิบายการจดัท ารายละเอียดของมคอ.7  ทั้ง 9 
หมวด ซ่ึงหมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิไดแ้ก่ หมวดท่ี 6 สรุปการประเมินหลกัสูตร ในขอ้ท่ี 
3  การประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซ่ึงก าหนดให้มีการรายงานผลดชันีบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานในขอ้ท่ี 6 คือ มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

    

ระดับของการทวนสอบ 
จากรายละเอียดเก่ียวกบัการทวนสอบท่ีก าหนดไวใ้น มคอ 1 ขอ้ 10 ก าหนดใหส้ถาบนัการศึกษาตอ้ง

พฒันาระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาเพื่อเป็น
การยืยยนัว่าทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.....สาขา...และได้
ก าหนดใหด้ าเนินการทวนสอบทั้งระดบัรายวชิาและระดบัหลกัสูตร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ีคือ 

1.  การทวนสอบระดับรายวชิา 
                  1.1 การพฒันาระบบการทวนสอบ 
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           1.1.1 ใหส้ถาบนัการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดบั
รายวชิา ข้ึนมา 1 ชุดท่ีประกอบดว้ย   
                   (1) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร    
 (2) กรรมการจากอาจารยป์ระจ ากลุ่มวชิา 
 (3) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั (ตามความเหมาะสมของแต่ละวชิาชีพ) 
                  จ  านวนกรรมการในแต่ละกลุ่มพิจารณาตามความจ าเป็นของปริมาณภาระงานของ
คณะกรรมการ โดยก าหนดให้กรรมการคนหน่ึงท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และอีกหน่ึงคนท าหนา้ท่ี
กรรมการและเลขานุการ 
 1.1.2  บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดบัรายวชิา 
 (1) ก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดบั
รายวชิา 
 (2) ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการทวนสอบประจ าภาคการศึกษา โดยก าหนด
รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีตอ้งด าเนินการของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ทั้งรายวชิาทฤษฎี
และรายวชิาปฏิบติั 
 (3) ก าหนดความรับผิดชอบและส่ิงท่ีอาจารยป์ระจ าวชิาตอ้งเตรียมและแจง้ใหท้ราบเพื่อ
การเตรียมพร้อมรับการทวนสอบ ไดแ้ก่ คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนส่วน
อ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้ของรายวชิา พร้อมหลกัฐานท่ีแสดงท่ีมาของคะแนนแต่
ละส่วน เช่น กระดาษค าตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ช้ินงาน แบบประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้
ดา้นต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวข้องรายวชิา  
 (4) ด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
 (5) จดัท ารายงานผลการทวนสอบประจ าภาคการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร
สถาบนัการศึกษา 
 1.2 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดบัรายวชิา 
 1.2.1 ก าหนดรายวิชาท่ีจะทวนสอบ เช่น ทุกรายวิชาในหมวดวิชาชีพ สุ่มรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี จ  านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
รายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
 1.2.2 สุ่มตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามท่ีก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาการให้คะแนนจากรายงาน ช้ินงานหรือผลงาน
จากการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรมจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ หรือแบบประเมินงานอ่ืน ๆ ท่ีมอบหมายของรายวชิา 
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 1.2.3 ใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากรายงานผลการจดัการเรียนรู้ของรายวชิา มคอ.5 และ มคอ.6 ท่ี
อาจารยป์ระจ าวชิาจดัท าเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ  
 1.2.4 ก าหนดโครงสร้างและจดัท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา
ประจ าภาคการศึกษา ท่ีแสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจดัการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร 
ผูเ้รียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือ
หลกัฐานท่ียืนยนัวา่ผูเ้รียนบรรลุตามมาตรฐานท่ีก าหนด ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลส าหรับการ
ทวนสอบระดบัหลกัสูตรได ้

2. การทวนสอบระดับหลกัสูตร 
 2.1 การพฒันาระบบการทวนสอบ 
 2.1.1 ใหส้ถาบนัการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดบั
หลกัสูตร ข้ึนมา 1 ชุดท่ีประกอบดว้ย  
 (1) กรรมการจากผูบ้ริหารวชิาการ    
 (2) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 (3) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จ านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
คณะกรรมการทั้งหมด  
 จ านวนกรรมการในแต่ละประเภทพิจารณาตามความจ าเป็นของปริมาณภาระงานของ
คณะกรรมการ โดยก าหนดให้กรรมการคนหน่ึงท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และอีกหน่ึงคนท าหนา้ท่ี
กรรมการและเลขานุการ 
  2.1.2 บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
 (1) ก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดบั
หลกัสูตร เพื่อการตรวจสอบและประเมินความส าเร็จของการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 
 (2) ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการทวนสอบประจ าปีการศึกษาท่ีมีผู ้ส าเร็จ
การศึกษา โดยก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีตอ้งด าเนินการของผูเ้ก่ียวขอ้ง  
 (3) ก าหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู ้ให้ข้อมูล ท่ีต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้
ผูเ้ก่ียวข้องทราบเพื่อการเตรียมพร้อม ได้แก่ รายงานผลการจัดการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร แหล่งฝึกปฏิบติั ผูใ้ช้บณัฑิต และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการจดัการศึกษา 
และการปฏิบติังานของบณัฑิตหลงัส าเร็จการศึกษา 
 (4) ด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
 (5) จดัท ารายงานผลการทวนสอบประจ าปีการศึกษาต่อสภาสถาบนัการศึกษาหรือ
ตน้สังกดัท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของสถาบนัการศึกษา 
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 2.2 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดบัหลกัสูตร 
 2.2.1 ก าหนดลักษณะข้อมูล แหล่งข้อมูลและผูใ้ห้ข้อมูล ท่ีสามารถน ามาใช้วิเคราะห์
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ ท่ีครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขา....... เพื่อประเมิน
ความส าเร็จของการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพของสถาบนัการศึกษา 
  2.2.2 พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีจ  าเป็นตอ้งใช ้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลตามท่ีก าหนดไว ้ 
 2.2.3 ใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากรายงานผลการจดัการเรียนรู้ของรายวชิา มคอ.5 และ มคอ.6 
และขอ้มูลจากรายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตร (มคอ.7) ท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจดัท าเม่ือ
ส้ินสุดปีการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ  
 2.2.4 ก าหนดโครงสร้างและจดัท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ท่ีแสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจดัการเรียนรู้ของ
หลักสูตรเป็นอย่างไร บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตร
ครบถว้นเพียงใด พร้อมแสดงขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ียืนยนัว่าบรรลุตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีเพื่อให้
สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาและการปรับปรุงหลักสูตรท่ี
สถานศึกษารับผดิชอบต่อไป 
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ส่วนที ่3 
ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธ์ินักศึกษา 

  
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบ่งช้ีคณะฯหรือหลักสูตร จึงก าหนดระบบและกลไกในการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนทั้งหมด 
เพื่อให้ไดผ้ลการประเมินคุณภาพภายในตามตวับ่งช้ีท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียดของหลกัสูตรมีคะแนนเฉล่ีย
ระดบัดีข้ึนไป โดยมีรูปแบบของระบบและกลไกในการทวนสอบ ดงัน้ี   

1.  คณะแต่งตั้ งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษารายวิชาในแต่ละปี
การศึกษาซ่ึงประกอบไปด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายเป็นประธาน กรรมการ
หลกัสูตรหรืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และ อาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุภายนอกหลกัสูตร  
 2.  จดัท าคู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในระดบัรายวชิา  
 3.  ใหห้ลกัสูตรท่ีเปิดด าเนินการจดัส่งรายช่ือรายวชิาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆโดยแบ่งเป็นภาค
การศึกษาตน้และปลาย ไปยงัคณะกรรมการทวนสอบฯ 
 4. คณะกรรมการทวนสอบฯจะด าเนินการสุ่มรายวิชาอยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษาโดยแบ่งการสุ่มเป็นภาคการศึกษาตน้และปลายของแต่ละหลกัสูตรเพื่อด าเนินการทวน
สอบ โดยจะไม่ท าการทวนสอบรายวิชาเดิมท่ีเคยทวนสอบมาแลว้ในปีการศึกษานั้นๆ และพยายามกระจาย
การทวนสอบให้ครบทุกรายวิชาในหลกัสูตรตลอดระยะเวลาทีก าหนดของหลกัสูตร ส าหรับรายวิชาศึกษา
ทัว่ไป และรายวชิาพื้นฐาน ควรด าเนินการทวนสอบทุกรายวชิา 
 5.  เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาคณะกรรมการทวนสอบฯจะแจง้รายช่ือรายวิชาท่ีจะทวนสอบไปยงั
หลกัสูตรเพื่อให้หลกัสูตรประสานงานกบัผูรั้บผิดชอบรายวิชาในการจดัเตรียมเอกสารต่างๆไดแ้ก่ มคอ 3 
หรือ 4 มคอ 5 หรือ 6 และขอ้สอบ รายงาน หรือเอกสารท่ีรายวิชาท าการประเมินผลการเรียนรู้ ส่งมาให้
คณะกรรมการทวนสอบฯหลงัจากนั้นคณะกรรมการฯจะก าหนดรูปแบบของการทวนสอบในแต่ละรายวิชา
ให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติหรือบริบทของรายวิชา  เช่น การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อ
ยืนยนัและพิสูจน์ว่าส่ิงท่ีก าหนดข้ึนนั้นได้มีการด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด  
เพื่อให้มัน่ใจไดว้่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนัและมีการจดัการเรียนการสอนจน
บรรลุผลส าเร็จ 
 6.  หลงัจากการด าเนินการทวนสอบแลว้คณะกรรมการฯจะรายงานผลการทวนสอบให้หลกัสูตร
ทราบเพื่อ หลกัสูตรจะไดว้างแผนพฒันาและปรับปรุงรายวิชาและแจง้ผลการพิจารณาของหลกัสูตรไปยงั
ผูรั้บผิดชอบรายวิชาเพื่อพิจารณาวางแผนพฒันาและปรับปรุงรายวิชาให้เป็นไปตามความต้องการของ
หลกัสูตรต่อไป และให้กรรมการทวนสอบฯส่งผลการทวนสอบไปยงักรรมการบริหารสูงสุดของคณะฯ อีก
ทางหน่ึงดว้ย 
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 7.  คณะฯ พิจารณาผลการทวนสอบและวางแผนพฒันาและก าหนดทิศทางและนโยบายในการ
ปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป  
  

ผู้รับผดิชอบ กจิกรรม ผลทีไ่ด้ ช่วงเวลา 
คณะ  แต่งตั้งกรรมการทวนสอบ ค าสั่ งแต่ งตั้ งกรรมการ

ทวนสอบ 
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

กรรมการทวนสอบ ประชุมและจดัท าคู่มือทวนสอบ คู่มือทวนสอบ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
กรรมการทวนสอบ ประชุมและเตรียมการทวนสอบ แผนการด าเนินการทวน

สอบ 
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

 - หลกัสูตรส่งรายวชิาท่ีเปิดสอน   
 - สุ่มรายวชิาจ านวน 25 %   
 - แจง้ช่ือวชิาและขอเอกสาร   
กรรมการทวนสอบ ด าเนินการทวนสอบ รายงานผลการทวนสอบ ส้ินสุดภาคการศึกษา 
 - สรุปรูปแบบทวนสอบ    
 - ปฏิบติัการทวนสอบ   
 -  สรุปผลการทวนสอบ   
 -  เขียนรายงานผลการทวนสอบ   
กรรมการทวนสอบ การรายงานผลการทวนสอบ รายงานผลการทวนสอบ ส้ินสุดภาคการศึกษา 
 - ผูรั้บผิดชอบรายวชิา   
 - ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร   
 - กรรมการคณะ   
กรรมการคณะ ประชุมและสะทอ้นผลเพื่อการ

ปรับปรุง 
ผลการประชุมและขอ้
ปรับปรุง 

ส้ินสุดภาคการศึกษา 

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ประชุมและสะทอ้นผลเพื่อการ
ปรับปรุง 

ผลการประชุมและขอ้
ปรับปรุง 

ส้ินสุดภาคการศึกษา 

ผูรั้บผิดชอบรายวชิา ประชุมและสะทอ้นผลเพื่อการ
ปรับปรุง 

ผลการประชุมและขอ้
ปรับปรุง 

ส้ินสุดภาคการศึกษา 
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ส่วนที ่4 
การด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ินักศึกษา 

 
 เม่ือกรรมการทวนสอบไดร้ายวชิาท่ีจะท าการทวนสอบแลว้ กรรมการจะประสานงานไปเพื่อให้
หลกัสูตรจดัส่งเอกสารต่าง ๆ มาเพื่อใชใ้นการทวนสอบซ่ึงประกอบดว้ย 

1. รายละเอียดของหลกัสูตร หรือ มคอ 2 
2. รายละเอียดของรายวชิาหรือ มคอ3 
3. รายงานผลการด าเนินการของรายวชิาหรือ มคอ5 
4. ช้ินงานท่ีรายวชิาใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา ไดแ้ก่รายงาน ขอ้สอบ บทความ

วชิาการ 
5. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 

 
วธีิการทวนสอบ 

กรรมการทวนสอบอาจเลือกใชว้ธีิการทวนสอบต่าง ๆ  คือ การทวนสอบจากเอกสารต่าง ๆ   การ
ทวนสอบโดยการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อน  การทวนสอบโดยการสัมภาษณ์นกัศึกษา  ซ่ึงโดยปกติจะทวน
สอบจากเอกสารต่าง ๆ ก่อน ถา้ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมอาจเลือกใชก้ารสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนหรือนกัศึกษา 
เพื่อคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสม 

  
กระบวนการทวนสอบ 
 ในการทวนสอบกรรมการทวนสอบจะด าเนินการทวนสอบโดยใชแ้นวทางดงัน้ีคือ  

 1. การวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของรายวิชา (มคอ 3 หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายของรายวชิา หรือ หมวด
ท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้รายวชิา หรือ หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กบัหลกัสูตร (มคอ 2 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล และ curriculum mapping) เพื่อประเมินว่า
รายวิชาไดด้ าเนินการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนครอบคลุม ครบถว้น และตรงตามท่ีหลกัสูตรก าหนดหรือไม่ 
รวมถึงความสอดคลอ้งของแต่ละหมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและการประเมินผลใน
รายวชิา 

 ความสอดคลอ้งของหมวดต่างๆภายในรายวิชา(มคอ. 3) กบัหลกัสูตร (มคอ. 2 หมวดท่ี 4  
ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล และ curriculum mapping) 

 ความสอดคล้องของหมวด 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หมวด4การพฒันาผลการเรียนรู้
รายวชิา และ หมวด5แผนการสอนและการประเมินผลในรายวชิา (มคอ. 3) 
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2.  การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวชิาในดา้นต่างๆ และ ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของ
รายวชิาดา้นต่างๆสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้หรือวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนด ความเหมาะสมของ
รูปแบบวธีิการสอนกบัวธีิการประเมินผล  และขอ้คิดเห็น  

3.  กรรมการทวนสอบท าการสรุปผลการทวนสอบในภาพรวมของรายวชิา และขอ้เสนอแนะใน
ภาพรวมท่ีไดจ้ากการทวนสอบรายวชิา 

4.  กรรมการทวนสอบจดัท ารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ินกัศึกษาของหลกัสูตร...... เพื่อส่งให้
กรรมการหลกัสูตรประจ าปีการศึกษา...... และคณะกรรมการประจ าคณะ.........เพื่อด าเนินการวางแผนการ
พฒันา และปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 

 

การรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวชิา 
ในการจดัท ารายงานผลการทวนสอบจะประกอบดว้ยส่วนต่าง คือ  
1. บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 
2. รายวชิาในแผนการศึกษาในหลกัสูตรและรายวชิาท่ีทวนสอบฯ 
3.การกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 
4. ผลการทวนสอบแต่ละรายวชิา (ตามจ านวนรายวชิาท่ีทวนสอบ) 
5. สรุปผลการทวนสอบรายวิชาของหลกัสูตร 
6. ภาคผนวก : ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ 

             ( ตามตวัอยา่ง แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ินกัศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556 หลกัสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น)  
 
การสรุปผลการทวนสอบ 

แจง้ผลการประเมินโดย รวบรวมผลการประเมินการทวนสอบในรายวิชาต่างๆในหลกัสูตร พร้อม
สรุปภาพรวมให้ผูรั้บผิดชอบหรืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทราบ นอกจากน้ีหลักสูตรอาจออกแบบแบบ
ประเมินหรือแบบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา เพื่อให้นกัศึกษาประเมินตนเองภายหลงัส้ินสุด
การเรียนรายวิชาว่าได้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชามุ่งหวงัหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด  
 
การน าผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวชิาไปรายงานผลใน มคอ 5 และ มคอ 7 

หลงัจากรับทราบผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวชิา 
1. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาน าขอ้มูล/ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิมารายงานไวใ้น มคอ.5 หมวดท่ี 3 

สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวชิา ขอ้ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา  
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2. อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรหรืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตรน ารายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
เป็นเอกสารหลักฐานในการประเมินคุณภาพหลักสูตรใน มคอ.7 หมวดท่ี 6 สรุปการประเมิน
หลักสูตร ข้อ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดัชนีบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานขอ้ท่ี 6 “มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” 

3. อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรหรืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตรน ารายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
รายวิชาน าไปให้ข้อเสนอในการพฒันาหลักสูตร  ในหมวดท่ี 9 แผนการด าเนินการเพื่อพฒันา
หลกัสูตร ขอ้ 2 ขอ้เสนอในการพฒันาหลกัสูตร 

4. กรรมการบริหารสูงสุดของคณะน าผลการทวนสอบไปทบทวนเพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายการ
ปรับปรุงหลกัสูตร 
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