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คานา
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศ คณะกรรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่ อง แนวทางการปฏิ บตั ิ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับ อุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ โดยได้ให้ความสาคัญกับ
ผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในรายวิชา และผูส้ าเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรต่างๆ จึงได้กาหนดให้มีการดาเนิ นการ
ต่างๆ เพื่อเป็ นการประกันคุ ณภาพของหลักสู ตร เพื่อประโยชน์ต่อการกากับดูแลคุ ณภาพการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการรับรองคุณวุฒิเพื่อกาหนดอัตราเงินเดื อนในการเข้ารับราชการของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาต่อหรื อทางานในต่างประเทศ และ
เป็ นข้อมูลสาหรับผูป้ ระกอบการ สังคม และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจะสามารถตรวจสอบหลักสู ตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานได้โดยสะดวก ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสู ตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications
Register: TQR) เมื่ อ สถาบัน ฯได้เปิ ดสอนไปแล้วอย่างน้อ ยครึ่ งระยะเวลาของหลัก สู ตร ซึ่ งตามเงื่ อนไข
ดังกล่าวหลักสู ตรจะต้องทาการประเมินคุ ณภาพภายในและมี ผลการประเมินคุ ณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ ที่
กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสู ตรโดยมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีข้ ึนไปต่อเนื่องกัน 2 ปี โดยหนึ่งในข้อบ่งชี้
ดังกล่าวคือ ต้องมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที่กาหนดใน
มคอ.3 และ 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา ฝ่ ายวิชาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ได้ด าเนิ น การจัด ท าคู่ มื อ ทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ นัก ศึ ก ษา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพื่อใช้สาหรับเป็ นแนวปฏิบตั ิในการทวนสอบต่อไป
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ส่ วนที่ 1
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการทวนสอบผลสั มฤทธิ์นักศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2552 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการอุดมศึ กษา และเพื่อ
เป็ นการประกัน คุ ณ ภาพของบัณ ฑิ ต ในระดับ อุ ด มศึ กษาและสาขา/สาขาวิช า และประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่ อง แนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF : HEd) หมายถึ ง กรอบที่ แสดงระบบคุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษาระดับ อุ ดมศึ กษาของประเทศ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่ อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่ งไปสู่ ระดับที่สูงขึ้น
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซ่ ึ งเพิ่มสู งขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสู ตรใน
แต่ละระดับคุณวุฒิ ปริ มาณการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ตอ้ งใช้ การเปิ ดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรี ยนรู้
จากประสบการณ์ ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ ให้ความมัน่ ใจใน
ประสิ ทธิ ผลการดาเนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดมศึกษาแห่ งชาติของสถาบันอุ ดมศึกษาว่า
สามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
หลักการสาคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาดังนี้คือ
1) ยึดหลักความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุ ดมศึ กษาโดยมุ่งให้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิเป็ นเครื่ องมือในการนาแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ตามที่ ก าหนดไว้ในพระราชบัญ ญัติก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ และมาตรฐานการ
อุ ด มศึ ก ษาไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ใ นสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาได้อ ย่ า งเป็ นรู ป ธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชดั เจนในการพัฒนาหลักสู ตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย์ การ
เรี ยนรู้ ของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบัณฑิ ตจะบรรลุ มาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้ตามที่มุ่งหวังได้จริ ง
2) มุ่ งเน้น ที่ ม าตรฐานผลการเรี ยนรู้ ข องบั ณ ฑิ ต (Learning Outcomes) ซึ่ งเป็ นมาตรฐาน ขั้นต่ า
เชิ งคุ ณภาพ เพื่ อประกันคุ ณภาพบัณฑิ ตและสื่ อสารให้หน่ วยงานและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องได้เข้าใจและมัน่ ใจถึ ง
กระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่ มที่ ผลผลิ ตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา คือ กาหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ของบัณฑิตทีค่ าดหวังไว้ ก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนที่จะส่ งเสริ มให้บณ
ั ฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้น้ นั อย่างสอดคล้องและส่ งเสริ ม
กันอย่างเป็ นระบบ
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3) มุ่งที่จะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่ได้ดาเนิ นการไว้แล้วเข้าด้วยกันและเชื่ อมโยงเป็ น
เรื่ อ งเดี ย วกัน ซึ่ งจะสามารถอธิ บ ายให้ ผูเ้ กี่ ย วข้องได้เข้า ใจอย่างชัด เจนเกี่ ย วกับ ความหมายและความมี
มาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับต่ างๆ
4) มุ่ ง ให้ คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ปริ ญ ญาของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาใดๆ ของประเทศไทยเป็ นที่ ย อมรั บ และ
เที ย บเคี ย งกัน ได้ ก ับ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ ดี ท้ ัง ในและต่ า งประเทศ เนื่ อ งจากกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาจะช่ วยกาหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอย่างเป็ นระบบ โดยเปิ ด
โอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสู ตร ตลอดจนกระบวนการเรี ยนการสอนได้อย่างหลากหลาย
โดยมัน่ ใจถึ งผลผลิ ตสุ ดท้ายของการจัดการศึ กษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่ งจะมีมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ตามทีม่ ่ ุงหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุ ขและภาคภูมิใจ เป็ นที่พึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต และ
เป็ นคนดีของสังคม ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษา เป็ นแนวทางในการพัฒ นา หรื อ ปรั บ ปรุ ง
หลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน อย่างต่อเนื่ อง (Continuous Quality Improvement) เพื่อให้เกิดวัฒนธรรม
คุณภาพในสถาบัน อุดมศึกษา โดยใช้ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา
และใช้เป็ นกรอบอ้างอิงสาหรับผูป้ ระเมินของการประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการ
จัดการเรี ยนการสอน
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มคอ.) จะประกอบด้วย
มคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ....................สาขา/สาขาวิชา.................
มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสู ตร
มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
มคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ. 5 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
มคอ. 6 รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ. 7 รายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตร
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ คือ ข้อกาหนดเฉพาะซึ่ งเป็ นผลที่มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาขึ้นจากการเรี ยนรู ้
ทั้ง 5 ด้านที่ได้รับการพัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจและความสามารถจากการเรี ยนรู ้เหล่านั้น
ได้อย่างเป็ นที่ เชื่ อถื อเมื่ อเรี ยนจบในรายวิชาหรื อหลักสู ตรนั้นแล้วมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งมี อย่างน้อย
5 ด้าน ดังนี้
1) ด้านคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม (Ethics and Moral) หมายถึ ง การพัฒ นานิ สั ยในการประพฤติ อย่างมี
คุณธรรม จริ ยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่ วนตนและส่ วนรวม ความ สามารถในการปรับวิถีชีวิต
ในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบตั ิตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่ องส่ วนตัวและสังคม
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2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการนาเสนอข้อมูล
การวิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริ งในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเองได้
3) ด้านทักษะทางปั ญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และ
ใช้ค วามรู้ ความเข้าใจในแนวคิ ด หลัก การ ทฤษฎี และกระบวนการต่ างๆ ในการคิ ด วิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
4) ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ(Interpersonal Skills and
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ ม การแสดงถึ งภาวะผูน้ าความรั บผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรี ยนรู้ของตนเอง
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical
Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึ ง ความสามารถในการวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติความสามารถในการสื่ อสารทั้งการพูด การ
เขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรี ยนรู ้ ท้ งั 5 ด้านนี้ บางสาขาวิชาต้องการทัก ษะทางกายภาพสู ง เช่ น การเต้นรา
ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จึ งต้องเพิ่ มการเรี ยนรู ้
ทางด้านทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)
การประเมินคุ ณภาพหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่ งกาหนดให้มีการรายงานผลดัชนี บ่งชี้
ผลการดาเนิ นงาน ซึ่ ง สกอ. ได้กาหนดตัวบ่งชี้ พ้ืนฐานไว้ 12 ตัว และหลักสู ตรต้องผ่านใน 5 ตัวบ่งชี้ แรกที่
สกอ. กาหนด ซึ่งตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานของหลักสู ตรได้แก่
1) อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุ มเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสู ตร
2) มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนิ นการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5) จัด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลัก สู ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง สิ้ น สุ ด ปี
การศึกษา
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6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
สถาบัน อุ ดมศึ กษาอาจกาหนดตัวบ่ งชี้ เพิ่ ม เติ ม ให้ส อดคล้องกับ พัน ธกิ จและวัตถุ ป ระสงค์ข อง
สถาบันฯ หรื อกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกาหนด
ไว้ในรายละเอียดของหลักสู ตร สถาบันอุดมศึกษาที่ จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลัก สู ตรตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ต้องมีผลการดาเนิ นการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ ท้ งั หมด อยู่
ในเกณฑ์ดีต่อเนื่ อง 2 ปี การศึกษาเพื่อติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือ
มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการทวนสอบเป็ นดัชนี บ่งชี้ ผลการดาเนิ นงานข้อหนึ่ งซึ่ งกาหนดไว้วา่ “มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา” ซึ่ งเมื่อทวนสอบครบหลักสู ตรก็จะสามารถทวนสอบ
ได้ครบทุกรายวิชา ดังในผูส้ อน ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาและผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร จึ งจาเป็ นต้องมี ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทวนสอบเพื่อให้เกิดการทวนสอบที่มีประสิ ทธิ ภาพ ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผล และสะดวก
ต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร
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แผนภูมิแสดงการนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสู่ การปฏิบัติ
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ส่ วนที่ 2
การทวนสอบผลสั มฤทธิ์นักศึกษา
ความสาคัญและความจาเป็ นในการพัฒนาระบบและกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ นักศึกษา
เป็ นผลมาจาก ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางการปฏิ บ ัติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติพ.ศ. 2552 ได้กาหนดแนวทางการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิระดับ ..... สาขา/สาขา
วิ ช า...(มคอ.1) จะมี ก ารก าหนด เรื่ อ ง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ไ ว้ เพื่ อ เป็ นแนวทางให้
สถาบันอุ ดมศึ กษาใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตร มี การกาหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็ จการศึกษาไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ....... สาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) ในข้อ 10 การ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คือ “สถาบันอุดมศึกษาต้ องกาหนดให้ มีระบบและ
กลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่ านักศึกษาและผู้สาเร็ จการศึกษาทุกคน มีผลการเรี ยนรู้ ทุกด้ านตามที่กาหนด
ไว้ ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิชา...... เป็ นอย่ างน้ อย โดยอาจจัดทาการทวนสอบในระดับ
รายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และระดับหลักสู ตร เมื่อได้ ดาเนินการทวนสอบแล้ ว ให้ จัดทารายงานผล
การทวนสอบเพื่ อ เป็ นหลั ก ฐานการบรรลุ ม าตรฐานผลการเรี ยนรู้ ” ซึ่ งในแต่ ล ะสาขาวิช าชี พ ได้จดั ท า
มาตรฐานคุณวุฒิข้ ึนมา
ความสาคัญของการทวนสอบ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ นกั ศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนของ
รายวิชาและหลักสู ตรให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เนื่องจากการทวนสอบจะสะท้อนผลรายวิชาและ
หลักสู ตรดังนี้
1. ระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่แต่ละรายวิชาได้รับจากการกระจาย
ความรับผิดชอบจากหลักสู ตรสู่ รายวิชา(Curriculum Mapping) ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่ออาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการปรับปรุ งข้อพกพร่ อง หรื อส่ งเสริ มจุดเด่นของผูเ้ รี ยนเพื่อพัฒนา
ตนเองต่อไป
2. ประสิ ทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับอาจารย์ผสู้ อนในการพัฒนาปรับปรุ งการสอนให้
ดีกว่าเดิม
3. ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เป็ นข้อมูล
สาคัญในการวางแผนพัฒนาการเรี ยนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสู ตร
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ความหมายของการทวนสอบ
การทวนสอบ หมายถึง การดาเนิ นการหาหลักฐานด้วยวิธีการใด ๆ เช่ น การสังเกต การตรวจสอบ
การประเมิ น การสัม ภาษณ์ ฯลฯ เพื่ อยืนยันพิ สู จน์ ว่า สิ่ งที่ ก าหนดขึ้ นนั้น ได้มี การดาเนิ นการและบรรลุ
เป้ าหมายตามวัตถุ ป ระสงค์ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ข องนัก ศึ ก ษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของความ
รับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งซึ่ งจะต้องดาเนิ นการที่ให้ความ
มัน่ ใจได้ว่า มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังเป็ นที่ เข้าใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการดาเนิ นการจัดการ
เรี ยนการสอนจนบรรลุผลสาเร็ จนั้นคือต้องมีการทวนสอบ ซึ่ งผูป้ ระเมินภายนอกอาจต้องการตรวจสอบด้วย
ว่าได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้
กลยุท ธ์ ที่ ใช้โดยปกติ ท วั่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ ก ษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของ
นัก ศึ ก ษา ได้แ ก่ การตรวจสอบการให้ ค ะแนนจากกระดาษค าตอบข้อ สอบของนัก ศึ ก ษาและงานที่ รับ
มอบหมาย การประเมินหลักสู ตรโดยนักศึกษาและผูส้ าเร็ จการศึกษา การประเมินภาควิชาและหลักสู ตร
โดยบุคลากรภายนอก การรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผูใ้ ช้บณั ฑิต
การทวนสอบมาตรฐานบางส่ วนอาจจะดาเนิ นการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่มีความร่ วมมือทาง
การศึกษา แต่จะมีกระบวนการอย่างไรนั้น ขึ้นอยูก่ บั รายละเอียดของการจัดการและความมีประสิ ทธิ ภาพของ
การดาเนิ น การร่ วมกัน อย่า งไรก็ ต ามสถาบัน อุ ดมศึ ก ษาที่ เปิ ดสอนจะต้อ งรั บ ผิด ชอบในการทวนสอบ
มาตรฐานเพื่อให้มนั่ ใจว่าจะรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างสม่าเสมอ( คณะกรรมการการอุดมศึกษา,2552)
การทวนสอบ กับ มคอ. ต่ าง ๆ
การทวนสอบได้มีการกาหนดรายละเอียดไว้ในมคอ ต่าง ๆ คือ มคอ. 1 มคอ. 2 มคอ. 3 และ มคอ. 5
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1) การทวนสอบตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 1
ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ ....... สาขา/สาขาวิชา...(มคอ.1) จะมี
การกาหนดเรื่ อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ไว้ เพื่อเป็ นแนวทางให้สถาบันอุดมศึก ษาใช้ในการ
พัฒ นาปรับ ปรุ งหลักสู ตร มี ก ารก าหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ข ณะนัก ศึ ก ษายังไม่ ส าเร็ จ
การศึกษาไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ...... สาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) ในข้อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ ยกตัวอย่าง เช่น มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552
ระบุไว้ใน ข้อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
“ สถาบันการศึกษาต้องกาหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและผูส้ าเร็ จ
การศึกษาทุกคนมีผลการเรี ยนรู ้ทุกด้านตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ น้ ี เป็ นอย่าง
น้อยโดยดาเนิ นการทั้ง การทวนสอบระดับรายวิชา และระดับหลักสู ตร กาหนดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ประกันคุณภาพภายใน
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10.1 การทวนสอบระดับรายวิชา
สถาบั น จะต้ อ งจั ด ท าการทวนสอบระดั บ รายวิ ช าทั้ งภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บ ั ติ โ ดย
สถาบันการศึกษาหรื อคณะ/วิทยาลัยกาหนดระบบและกลไกในการดาเนิ นงานเกี่ ยวกับการทวนสอบ เพื่อ
พิ จารณาความเหมาะสมของการให้ค ะแนนกับ กระดาษค าตอบ รวมทั้งประเมิ น ด้วยวิธีอื่น ที่ ก าหนดใน
รายละเอียดวิชา รวมทั้งการอุธรณ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา (ถ้ามี) ซึ่ งถาบันการศึกษาจะต้องมี
การวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริ หารคณะทุกภาคการศึกษา
10.2 การทวนสอบระดับหลักสู ตร
ดาเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ครอบคลุม ผลการเรี ยนรู ้ทุกด้านตามมาตรฐานสาขา
พยาบาลศาสตร์ อย่างเป็ นระบบ เพื่อประเมินความสาเร็ จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีการประเมิน
จากหลายแหล่ง รวมถึงการประเมินโดยแหล่งฝึ กงาน ผูใ้ ช้บณั ฑิต บัณฑิตใหม่ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อ
เป็ นการพิสูจน์วา่ ผูส้ าเร็ จการศึกษามีผลการเรี ยนรู ้ไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนดในรายละเอียดหลักสู ตร”
2) การทวนสอบตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งคู่มือกรอมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2552 มีรายละเอียดเบื้องต้นอธิ บายการจัดทารายละเอียดของ มคอ. 2 ทั้ง 8 หมวด ซึ่ งหมวดที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ได้แ ก่ “ หมวด 5 หลัก เกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผลนัก ศึ ก ษา ข้อ 2
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา” โดยให้อธิ บายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึ กษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ แต่ละรายวิชา เช่ น ทวนสอบจากคะแนน
ข้อสอบ หรื องานที่ มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับรายวิชาที่ แตกต่างกัน หรื อส าหรั บ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้าน ยกตัวอย่าง หลักสู ตรพยาบาลศาสตร์
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกจานวน 2 ใน 4 คน
2.2 คัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิในทุกสาขาวิชาตามเกณฑ์การคัดเลือกที่
คณะกรรมการทวนสอบกาหนด
2.3 คณะกรรมการฯตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอื่นๆ ที่
ผูเ้ รี ยนได้รับมอบหมาย
2.3 คณะกรรมการฯ สั ม ภาษณ์ พ ยาบาลในแหล่ ง ฝึ ก การตรวจสอบแบบฟอร์ ม การให้
คะแนนการปฏิ บ ตั ิ งาน ( Performance Evaluation) ในหอผูป้ ่ วย ตรวจสอบแผนการพยาบาลและรายงาน
กรณี ศึกษาในวิชาภาคปฏิบตั ิที่ผเู้ รี ยนทาเพื่อขอรับการประเมิน
3) การทวนสอบตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งคู่มือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2552 มีรายละเอียดเบื้องต้นอธิ บายการจัดทารายละเอียดของ มคอ.3 ทั้ง 7 หมวด ซึ่ งหมวดที่
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เกี่ยวข้องกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ “หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
ในข้อ 7.4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึ กษาในรายวิชา ที่อธิ บายกระบวนการที่ใช้ในการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ ของนักศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ข องรายวิชา เช่ น ทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบ หรื องานที่ ม อบหมาย กระบวนการอาจจะต่ างกันไปส าหรั บรายวิชาที่ แตกต่างกัน หรื อ
สาหรับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้าน” ยกตัวอย่าง หลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ วิชา การผดุงครรภ์
หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
7.4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิชา
7.4.1 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
(คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ รายงาน โครงการ และการให้คะแนนพฤติกรรม
ของนักศึกษา
7.4.2 รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการหลักสู ตร
4) การทวนสอบตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 5
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ แ จ้ง คู่ มื อ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552 มี รายละเอี ยดเบื้ องต้นอธิ บายการจัดท ารายละเอี ยดของมคอ.5 ทั้ง 6
หมวด ซึ่ งหมวดที่ เกี่ ยวข้องกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ หมวดที่ 3 สรุ ปผลการจัดการเรี ยนการสอน
ของรายวิชา ข้อที่ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ นกั ศึกษา
5) การทวนสอบตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 7
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ แ จ้ ง คู่ มื อ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552 มี รายละเอี ยดเบื้ องต้นอธิ บายการจัดท ารายละเอี ยดของมคอ.7 ทั้ง 9
หมวด ซึ่ งหมวดที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ หมวดที่ 6 สรุ ปการประเมินหลักสู ตร ในข้อที่
3 การประเมินคุณภาพหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่ งกาหนดให้มีการรายงานผลดัชนี บ่งชี้ ผลการ
ดาเนิ นงานในข้อที่ 6 คือ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่ กาหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา

ระดับของการทวนสอบ
จากรายละเอียดเกี่ยวกับการทวนสอบที่กาหนดไว้ใน มคอ 1 ข้อ 10 กาหนดให้สถาบันการศึกษาต้อง
พัฒนาระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาและผูส้ าเร็ จการศึกษาเพื่อเป็ น
การยืย ยัน ว่าทุ ก คนมี ผ ลการเรี ยนรู ้ ทุ ก ด้านตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ .....สาขา...และได้
กาหนดให้ดาเนินการทวนสอบทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสู ตร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้คือ
1. การทวนสอบระดับรายวิชา
1.1 การพัฒนาระบบการทวนสอบ
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1.1.1 ให้สถาบันการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ระดับ
รายวิชา ขึ้นมา 1 ชุดที่ประกอบด้วย
(1) กรรมการจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
(2) กรรมการจากอาจารย์ประจากลุ่มวิชา
(3) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (ตามความเหมาะสมของแต่ละวิชาชีพ)
จานวนกรรมการในแต่ ล ะกลุ่ ม พิ จารณาตามความจ าเป็ นของปริ ม าณภาระงานของ
คณะกรรมการ โดยกาหนดให้กรรมการคนหนึ่ งทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และอีกหนึ่ งคนทาหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ
1.1.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ระดับรายวิชา
(1) กาหนดกระบวนการหรื อขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ระดับ
รายวิชา
(2) กาหนดปฏิทินการดาเนินงานการทวนสอบประจาภาคการศึกษา โดยกาหนด
รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ตอ้ งดาเนินการของผูเ้ กี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั รายวิชาทฤษฎี
และรายวิชาปฏิบตั ิ
(3) กาหนดความรับผิดชอบและสิ่ งที่อาจารย์ประจาวิชาต้องเตรี ยมและแจ้งให้ทราบเพื่อ
การเตรี ยมพร้อมรับการทวนสอบ ได้แก่ คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรื อคะแนนส่ วน
อื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ของรายวิชา พร้อมหลักฐานที่แสดงที่มาของคะแนนแต่
ละส่ วน เช่น กระดาษคาตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ชิ้นงาน แบบประเมินตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
ด้านต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ของรายวิชา
(4) ดาเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรื อขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
(5) จัดทารายงานผลการทวนสอบประจาภาคการศึกษาต่อคณะกรรมการบริ หาร
สถาบันการศึกษา
1.2 กระบวนการหรื อขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา
1.2.1 กาหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เช่น ทุกรายวิชาในหมวดวิชาชี พ สุ่ มรายวิชาในหมวด
วิช าศึ ก ษาทัว่ ไป หมวดวิช าพื้ น ฐานวิช าชี พ และหมวดวิช าเลื อ กเสรี จานวนไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
1.2.2 สุ่ มตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่ วนตามที่ กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
เรี ยนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาการให้คะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรื อผลงาน
จากการเรี ย นรู ้ การประเมิ น พฤติ ก รรมจากการท ากิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แบบทดสอบ แบบประเมิ น ตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ดา้ นต่าง ๆ หรื อแบบประเมินงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา
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1.2.3 ใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 ที่
อาจารย์ประจาวิชาจัดทาเมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
1.2.4 กาหนดโครงสร้างและจัดทารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้รายวิชา
ประจาภาคการศึกษา ที่แสดงให้เห็ นในภาพรวมว่า คุ ณภาพของการจัดการเรี ยนรู ้ ของรายวิชาเป็ นอย่างไร
ผูเ้ รี ย นบรรลุ ต ามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ที่ ก าหนดไว้ในแต่ ล ะรายวิช าในระดับ ใด พร้ อมแสดงข้อมู ล หรื อ
หลักฐานที่ยืนยันว่าผูเ้ รี ยนบรรลุตามมาตรฐานที่กาหนด ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้เป็ นแหล่งข้อมูลสาหรับการ
ทวนสอบระดับหลักสู ตรได้
2. การทวนสอบระดับหลักสู ตร
2.1 การพัฒนาระบบการทวนสอบ
2.1.1 ให้สถาบันการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ระดับ
หลักสู ตร ขึ้นมา 1 ชุดที่ประกอบด้วย
(1) กรรมการจากผูบ้ ริ หารวิชาการ
(2) กรรมการจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
(3) กรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกสถาบัน จานวนไม่ น้ อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ งของจานวน
คณะกรรมการทั้งหมด
จานวนกรรมการในแต่ ล ะประเภทพิ จารณาตามความจาเป็ นของปริ ม าณภาระงานของ
คณะกรรมการ โดยกาหนดให้กรรมการคนหนึ่ งทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และอีกหนึ่ งคนทาหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ
2.1.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ระดับหลักสู ตร
(1) กาหนดกระบวนการหรื อขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ระดับ
หลักสู ตร เพื่อการตรวจสอบและประเมินความสาเร็ จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
(2) ก าหนดปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานการทวนสอบประจ าปี การศึ ก ษาที่ มี ผู ้ส าเร็ จ
การศึกษา โดยกาหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ตอ้ งดาเนิ นการของผูเ้ กี่ยวข้อง
(3) ก าหนดข้อ มู ล แหล่ ง ข้อ มู ล และผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ที่ ต้อ งเก็ บ รวบรวมและแจ้ง ให้
ผูเ้ กี่ ย วข้อ งทราบเพื่ อ การเตรี ย มพร้ อ ม ได้แ ก่ รายงานผลการจัด การด าเนิ น งานของหลัก สู ต ร (มคอ.7)
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร แหล่ งฝึ กปฏิ บตั ิ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการจัดการศึ กษา
และการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตหลังสาเร็ จการศึกษา
(4) ดาเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรื อขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
(5) จัดทารายงานผลการทวนสอบประจาปี การศึกษาต่อสภาสถาบันการศึกษาหรื อ
ต้นสังกัดที่มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลการดาเนินงานของสถาบันการศึกษา

14
2.2 กระบวนการหรื อขั้นตอนการทวนสอบระดับหลักสู ตร
2.2.1 ก าหนดลัก ษณะข้อ มู ล แหล่ ง ข้อ มู ล และผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล ที่ ส ามารถน ามาใช้ วิ เคราะห์
ผลสัม ฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ ที่ ค รอบคลุ ม ผลการเรี ยนรู ้ ทุ กด้านตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ สาขา....... เพื่ อประเมิ น
ความสาเร็ จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของสถาบันการศึกษา
2.2.2 พัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นต้องใช้ ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามที่กาหนดไว้
2.2.3 ใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6
และข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของหลักสู ตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจัดทาเมื่อ
สิ้ นสุ ดปี การศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
2.2.4 ก าหนดโครงสร้ างและจัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ข อง
ผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษาประจาปี การศึ ก ษา ที่ แ สดงให้ เห็ น ในภาพรวมว่า คุ ณ ภาพของการจัด การเรี ย นรู ้ ข อง
หลักสู ตรเป็ นอย่างไร บัณ ฑิ ตที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาบรรลุ ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ที่ ก าหนดไว้ในหลัก สู ตร
ครบถ้วนเพียงใด พร้ อมแสดงข้อมูลหรื อหลักฐานที่ยืนยันว่าบรรลุ ตามมาตรฐานที่ กาหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้
สามารถใช้เป็ นแหล่ งข้อ มู ล ส าหรั บ การประกัน คุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรที่
สถานศึกษารับผิดชอบต่อไป
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ส่ วนที่ 3
ระบบและกลไกการทวนสอบผลสั มฤทธิ์นักศึกษา
เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามข้อ บ่ ง ชี้ คณะฯหรื อ หลัก สู ต ร จึ ง ก าหนดระบบและกลไกในการทวนสอบ
มาตรฐานผลสั มฤทธิ์ ของนัก ศึ กษาในรายวิช าต่ างๆ อย่างน้อยร้ อยละ 25 ของรายวิช าที่ เปิ ดสอนทั้งหมด
เพื่อให้ได้ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสู ตรมีคะแนนเฉลี่ ย
ระดับดีข้ ึนไป โดยมีรูปแบบของระบบและกลไกในการทวนสอบ ดังนี้
1. คณะแต่ งตั้ง คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ของนัก ศึ ก ษารายวิช าในแต่ ล ะปี
การศึ ก ษาซึ่ งประกอบไปด้ว ย รองคณบดี ฝ่ายวิชาการหรื อ ผูท้ ี่ ไ ด้รับ มอบหมายเป็ นประธาน กรรมการ
หลักสู ตรหรื ออาจารย์ประจาหลักสู ตร และ อาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิภายนอกหลักสู ตร
2. จัดทาคู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในระดับรายวิชา
3. ให้หลักสู ตรที่เปิ ดดาเนิ นการจัดส่ งรายชื่อรายวิชาที่เปิ ดสอนในปี การศึกษานั้นๆโดยแบ่งเป็ นภาค
การศึกษาต้นและปลาย ไปยังคณะกรรมการทวนสอบฯ
4. คณะกรรมการทวนสอบฯจะดาเนิ นการสุ่ มรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนใน
แต่ละปี การศึ กษาโดยแบ่งการสุ่ มเป็ นภาคการศึ กษาต้นและปลายของแต่ละหลักสู ตรเพื่อดาเนิ นการทวน
สอบ โดยจะไม่ทาการทวนสอบรายวิชาเดิมที่เคยทวนสอบมาแล้วในปี การศึกษานั้นๆ และพยายามกระจาย
การทวนสอบให้ครบทุกรายวิชาในหลักสู ตรตลอดระยะเวลาทีกาหนดของหลักสู ตร สาหรับรายวิชาศึกษา
ทัว่ ไป และรายวิชาพื้นฐาน ควรดาเนินการทวนสอบทุกรายวิชา
5. เมื่ อสิ้ นสุ ดภาคการศึ กษาคณะกรรมการทวนสอบฯจะแจ้งรายชื่ อรายวิชาที่ จะทวนสอบไปยัง
หลักสู ตรเพื่อให้หลักสู ตรประสานงานกับผูร้ ับผิดชอบรายวิชาในการจัดเตรี ยมเอกสารต่างๆได้แก่ มคอ 3
หรื อ 4 มคอ 5 หรื อ 6 และข้อสอบ รายงาน หรื อเอกสารที่ รายวิชาทาการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ส่ งมาให้
คณะกรรมการทวนสอบฯหลังจากนั้นคณะกรรมการฯจะกาหนดรู ปแบบของการทวนสอบในแต่ละรายวิชา
ให้สอดคล้องกับธรรมชาติหรื อบริ บทของรายวิชา เช่น การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อ
ยืนยันและพิสูจน์ว่าสิ่ งที่ กาหนดขึ้นนั้นได้มีการดาเนิ นการและบรรลุ เป้ าหมายตามวัตถุ ประสงค์ที่กาหนด
เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ามาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที่คาดหวังเป็ นที่เข้าใจตรงกันและมีการจัดการเรี ยนการสอนจน
บรรลุผลสาเร็ จ
6. หลังจากการดาเนิ นการทวนสอบแล้วคณะกรรมการฯจะรายงานผลการทวนสอบให้หลักสู ตร
ทราบเพื่อ หลักสู ตรจะได้วางแผนพัฒนาและปรับปรุ งรายวิชาและแจ้งผลการพิจารณาของหลักสู ตรไปยัง
ผูร้ ั บ ผิดชอบรายวิช าเพื่ อพิ จารณาวางแผนพัฒ นาและปรับ ปรุ งรายวิชาให้เป็ นไปตามความต้องการของ
หลักสู ตรต่อไป และให้กรรมการทวนสอบฯส่ งผลการทวนสอบไปยังกรรมการบริ หารสู งสุ ดของคณะฯ อีก
ทางหนึ่งด้วย
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7. คณะฯ พิ จารณาผลการทวนสอบและวางแผนพัฒนาและกาหนดทิ ศทางและนโยบายในการ
ปรับปรุ งหลักสู ตรต่อไป
ผู้รับผิดชอบ
คณะ

กิจกรรม
แต่งตั้งกรรมการทวนสอบ

กรรมการทวนสอบ
กรรมการทวนสอบ

ประชุมและจัดทาคู่มือทวนสอบ
ประชุมและเตรี ยมการทวนสอบ

กรรมการทวนสอบ

กรรมการทวนสอบ

กรรมการคณะ
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา

- หลักสูตรส่งรายวิชาที่เปิ ดสอน
- สุ่มรายวิชาจานวน 25 %
- แจ้งชื่อวิชาและขอเอกสาร
ดาเนินการทวนสอบ
- สรุ ปรู ปแบบทวนสอบ
- ปฏิบตั ิการทวนสอบ
- สรุ ปผลการทวนสอบ
- เขียนรายงานผลการทวนสอบ
การรายงานผลการทวนสอบ
- ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา
- ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
- กรรมการคณะ
ประชุมและสะท้อนผลเพื่อการ
ปรับปรุ ง
ประชุมและสะท้อนผลเพื่อการ
ปรับปรุ ง
ประชุมและสะท้อนผลเพื่อการ
ปรับปรุ ง

ผลทีไ่ ด้
ช่ วงเวลา
ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ งกรรมการ ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
ทวนสอบ
คู่มือทวนสอบ
ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
แผนการด าเนิ น การทวน ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
สอบ

รายงานผลการทวนสอบ

สิ้นสุดภาคการศึกษา

รายงานผลการทวนสอบ

สิ้นสุดภาคการศึกษา

ผลการประชุมและข้อ
ปรับปรุ ง
ผลการประชุมและข้อ
ปรับปรุ ง
ผลการประชุมและข้อ
ปรับปรุ ง

สิ้นสุดภาคการศึกษา
สิ้นสุดภาคการศึกษา
สิ้นสุดภาคการศึกษา
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ส่ วนที่ 4
การดาเนินการทวนสอบผลสั มฤทธิ์นักศึกษา
เมื่อกรรมการทวนสอบได้รายวิชาที่จะทาการทวนสอบแล้ว กรรมการจะประสานงานไปเพื่อให้
หลักสู ตรจัดส่ งเอกสารต่าง ๆ มาเพื่อใช้ในการทวนสอบซึ่ งประกอบด้วย
1. รายละเอียดของหลักสู ตร หรื อ มคอ 2
2. รายละเอียดของรายวิชาหรื อ มคอ3
3. รายงานผลการดาเนินการของรายวิชาหรื อ มคอ5
4. ชิ้นงานที่รายวิชาใช้ในการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ได้แก่รายงาน ข้อสอบ บทความ
วิชาการ
5. เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน
วิธีการทวนสอบ
กรรมการทวนสอบอาจเลือกใช้วธิ ีการทวนสอบต่าง ๆ คือ การทวนสอบจากเอกสารต่าง ๆ การ
ทวนสอบโดยการสัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อน การทวนสอบโดยการสัมภาษณ์นกั ศึกษา ซึ่งโดยปกติจะทวน
สอบจากเอกสารต่าง ๆ ก่อน ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอาจเลือกใช้การสัมภาษณ์อาจารย์ผสู ้ อนหรื อนักศึกษา
เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
กระบวนการทวนสอบ
ในการทวนสอบกรรมการทวนสอบจะดาเนินการทวนสอบโดยใช้แนวทางดังนี้คือ
1. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของรายวิชา (มคอ 3 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หรื อ หมวด
ที่ 4 การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้รายวิชา หรื อ หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสู ตร (มคอ 2
หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุท ธ์ก ารสอนและการประเมิ นผล และ curriculum mapping) เพื่ อประเมิ นว่า
รายวิชาได้ดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ยนครอบคลุ ม ครบถ้วน และตรงตามที่หลักสู ตรกาหนดหรื อไม่
รวมถึงความสอดคล้องของแต่ละหมวดที่เกี่ยวข้องกับผลการเรี ยนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลใน
รายวิชา
 ความสอดคล้องของหมวดต่างๆภายในรายวิชา(มคอ. 3) กับหลักสู ตร (มคอ. 2 หมวดที่ 4
ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล และ curriculum mapping)
 ความสอดคล้องของหมวด 2 จุ ดมุ่ ง หมายของรายวิช า หมวด4การพัฒ นาผลการเรี ย นรู ้
รายวิชา และ หมวด5แผนการสอนและการประเมินผลในรายวิชา (มคอ. 3)
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2. การประเมินผลการเรี ยนรู ้ของรายวิชาในด้านต่างๆ และ ผลการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
รายวิชาด้านต่างๆสอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้หรื อวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ที่กาหนด ความเหมาะสมของ
รู ปแบบวิธีการสอนกับวิธีการประเมินผล และข้อคิดเห็น
3. กรรมการทวนสอบทาการสรุ ปผลการทวนสอบในภาพรวมของรายวิชา และข้อเสนอแนะใน
ภาพรวมที่ได้จากการทวนสอบรายวิชา
4. กรรมการทวนสอบจัดทารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ นกั ศึกษาของหลักสู ตร...... เพื่อส่ งให้
กรรมการหลักสู ตรประจาปี การศึกษา...... และคณะกรรมการประจาคณะ.........เพื่อดาเนินการวางแผนการ
พัฒนา และปรับปรุ งหลักสู ตรต่อไป
การรายงานการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชา
ในการจัดทารายงานผลการทวนสอบจะประกอบด้วยส่ วนต่าง คือ
1. บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร
2. รายวิชาในแผนการศึกษาในหลักสู ตรและรายวิชาที่ทวนสอบฯ
3.การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
4. ผลการทวนสอบแต่ละรายวิชา (ตามจานวนรายวิชาที่ทวนสอบ)
5. สรุ ปผลการทวนสอบรายวิชาของหลักสู ตร
6. ภาคผนวก : คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
( ตามตัวอย่าง แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ นกั ศึกษาประจาปี การศึกษา 2556 หลักสู ตร
สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎีบณั ฑิต คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น)
การสรุ ปผลการทวนสอบ
แจ้งผลการประเมินโดย รวบรวมผลการประเมินการทวนสอบในรายวิชาต่างๆในหลักสู ตร พร้อม
สรุ ป ภาพรวมให้ผูร้ ั บ ผิดชอบหรื ออาจารย์ป ระจาหลักสู ตรทราบ นอกจากนี้ หลักสู ตรอาจออกแบบแบบ
ประเมินหรื อแบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชา เพื่อให้นกั ศึกษาประเมินตนเองภายหลังสิ้ นสุ ด
การเรี ยนรายวิชาว่าได้เกิ ดผลการเรี ยนรู ้ ตามที่ มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ของรายวิชามุ่งหวังหรื อไม่ มากน้อย
เพียงใด
การนาผลสั มฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาไปรายงานผลใน มคอ 5 และ มคอ 7
หลังจากรับทราบผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้รายวิชา
1. อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชานาข้อมูล/ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มารายงานไว้ใน มคอ.5 หมวดที่ 3
สรุ ปผลการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชา ข้อ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
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2. อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรหรื ออาจารย์ประจาหลักสู ตรนารายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
เป็ นเอกสารหลัก ฐานในการประเมิ น คุ ณ ภาพหลัก สู ตรใน มคอ.7 หมวดที่ 6 สรุ ป การประเมิ น
หลัก สู ต ร ข้อ 3 การประเมิ น คุ ณ ภาพหลัก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ฯ ดัช นี บ่ ง ชี้ ผลการ
ดาเนินงานข้อที่ 6 “มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา”
3. อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรหรื ออาจารย์ประจาหลักสู ตรนารายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิช าน าไปให้ ข ้อ เสนอในการพัฒ นาหลัก สู ตร ในหมวดที่ 9 แผนการดาเนิ น การเพื่ อพัฒ นา
หลักสู ตร ข้อ 2 ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสู ตร
4. กรรมการบริ หารสู งสุ ดของคณะนาผลการทวนสอบไปทบทวนเพื่อนาไปสู่ การกาหนดนโยบายการ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
เอกสารประกอบ
1. ผศ.ดร.ไพศาล สุ วรรณน้อย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสารอบรมเรื่ อง ระบบ
และกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (ระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์)
2. รศ.ดร.เจียมจิต แสงสุ วรรณ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสารอบรมเรื่ อง
แนวทางการทวนสอบ
3. คณะกรรมการการอุดมศึกษา 2552 เอกสารประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง แนว
ทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

