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คํานํา 

 
 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2552 ข้ึนเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต โดยในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวด 7 การ
ประกันค ุณภาพหลักส ูต ร ได้กําหนดตัวบ่ง ชี ้ผลการ ดํา เน ิน งานตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (Key performance Indicators : KPI) ซึ่งในข้อ 6 กําหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา   

 ดังนั้นเพ่ือให้ทุกรายวิชาสามารถดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยจึงได้สร้างระบบและกลไกในการดําเนินการทวนสอบท่ีมีประสิทธิภาพ  เหมาะสม   สะดวกต่อการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร  และให้คณะวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆ ใช้เป็นแนว
ปฏิบัติต่อไป  
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        ส่วนที่  1 

 

บทน ำ 

 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติขึ้น 

เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต โดยก าหนดเจตนารมณ์จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ในเรื่องมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ

มาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตาม

ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552- 2561) ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย

ยุคใหม่ที่ก าหนดให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นมาตรการหลักในการผลิตและพัฒนา

ก าลังคนที่มีคณุภาพ มสีมรรถนะ และความรู ้ความสามารถ 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติยึดหลักส าคัญที่การมุ่งเน้นมาตรฐานผล

การเรียนรูข้องบัณฑิต (Leaning Outcomes) เพือ่ประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและมั่นใจถึงกระบวนการการผลิตบัณฑิต เพื่อให้คุณวุฒิหรือปริญญาของ

สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งใน

และต่างประเทศ ซึ ่งมาตรฐานผลการเรียนรู ้ คือข้อก าหนดเฉพาะที ่เป็นผลมุ่งหวังให้ผู ้เรียน

พัฒนาขึ้นจากการเรียนทั้ง 5 ด้านได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้  (3) ด้าน

ทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้าน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการพัฒนา

ระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ทั้งในและนอก

หลักสูตรและแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจและความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นได้อย่างเป็น

ที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั ้น (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

2552:6)  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ แต่ละด้านจะมีระดับความ

ซับซ้อนเพิ่มขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ทักษะและความรู้จะเป็นการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ ากว่า

สู่ระดับที่สูงขึน้ 

 ลักษณะของหลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  หลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องออกแบบมา

เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาอย่างกว้าง ๆ เน้นให้รู้ลึกในบางส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การพัฒนาและผลการวิจัยล่าสุด  นักศึกษาควรตระหนักถึงความรู้และ

ทฤษฎใีนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ปริญญาตรเีป็นคุณวุฒิขั้นพืน้ฐานส าหรับการเข้าสู่อาชีพ



2 
 

คู่มือการทวนสอบ : แผนกหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ส านักพัฒนาวิชาการ     
 

ในสาขาต่างๆ ที่ใช้ทักษะความช านาญสูงและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ดังนั้นหลักสูตรจะต้อง

พัฒนาผูเ้รียนทั้งคุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้  และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ  และพืน้ฐาน 

ความรู้ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎ ี และการวิจัยที่จ าเป็นต่อการศกึษาต่อดว้ย 

 

 โดยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ระดับปริญญำตรี โดยทั่วไปจะมีความรู้

ความสามารถอย่างนอ้ยต่อไปนี้ 

 1. ความรู้ที่ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดถึงความ

เข้าใจในทฤษฎแีละหลักการที่เกี่ยวข้อง 

 2. ความสามารถที่จะตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรู้จากสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยอาศัย

ค าแนะน าแตเ่พียงเล็กน้อย 

 3. ความสามารถในการค้นหา การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการ

วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้กลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห์

ต่อผู้รับข้อมูลขา่วสารกลุ่มตา่งๆ  

 4. ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งส าคัญคือ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน

อย่างมปีระสิทธิภาพในวิชาชีพนัน้ๆ  

 5. ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไม่มุ่งเน้นการปฏิบัติในวิชาชีพ สิ่งส าคัญคือ ความรู้ ความ

เข้าใจอย่างลกึซึง้ในผลงานวิจัยต่างๆ ในหลักสูตร/สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปลความหมาย 

การวิเคราะห ์และประเมินความส าคัญของการวจิัยในการขยายองคค์วามรูใ้นหลักสูตร/สาขาวิชา  

 

 คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ 

 1. มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและของ

กลุ่ม โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบัติได้ 

 2. สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าใน

สาขาวิชาของตนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและขอ้โต้แย้งในสถานการณอ์ื่นๆ  

 3. สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ หรือ

วิชาชีพ โดยยอมรับข้อจ ากัดของธรรมชาติของความรูใ้นสาขาวิชาของตน 

 4. มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย และเพิ่มพูนความรู้และ

ความเข้าใจของตนอยู่เสมอ 

 5. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอย่าง

สม่ าเสมอ 
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 กำรทวนสอบมำตรฐำน 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิก าหนดกรอบแนวทางให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้

ประเมินภายนอกรับรู้ถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตในด้านความรู้ ทักษะและ

คุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาในระดับคุณวุฒิต่าง ๆ อย่างไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

เหล่านีจ้ะมีลักษณะกว้าง ๆ และจะต้องแปลความหมายโดยผู้มีประสบการณ์ที่คุ้นเคยกับสาขาวิชานั้นๆ 

ทั้งยังต้องมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานผลการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งรวมถึงของ

สถาบันอุดมศกึษาในระดับนานาชาติที่ดีดว้ย 

 อย่างไรก็ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษามุ่งเน้นการประกันคุณภาพภายในของ

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนอย่างตอ่เนื่องทุกหลักสูตร โดยหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุง

ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายละเอียดของหลัก สูตร 

(Programme Specification :  มคอ.2) ในหมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตรจึงประกอบด้วย 

หัวข้อการบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย์  การบริหาร

บุคคลสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) โดยตัวบ่งชี้นั้นต้องสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน และการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดไว้เป็น

มาตรฐานขั้นต่ าอย่างน้อย 12 ข้อ โดยหลักสูตรอาจก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจ

และวัตถุประสงค์ของสถาบัน หรอืก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึ้น  เพื่อยกระดับมาตรฐานของ

ตนเอง โดยก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรอง

มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลกำรด ำเนินกำร

บรรลุตำมเป้ำหมำยตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีกำรศึกษำ เพื่อติดตามการ

ด าเนินงานตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่านคือมีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และ

อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี   

 ในตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒินั้น ข้อ 6 ระบุว่า “มีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” ซึ่งจะเห็นว่าให้ความส าคัญกับการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้งหมด มหาวิทยาลัยจึงได้สร้างระบบและ

กลไกในการด าเนินการทวนสอบที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม ถูกต้อง และสะดวกต่อการด าเนินการ

ประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร 
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คู่มือการทวนสอบ : แผนกหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ส านักพัฒนาวิชาการ     
 

 

 ส่วนท่ี 2 

 

กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

 

 กำรทวนสอบ  หมายถึง  การด าเนินการหาหลักฐานเพื่อยืนยันพิสูจน์ว่าสิ่งที่ก าหนดไว้ใน

วิธีการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ.4  ได้ด าเนินการและ

บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ซึ่งการทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง

ของความรับผิดชอบตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะต้อง

ด าเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของรายวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้น 

 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุด

การเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ซึ่งแตกต่างกันไปตาม

ธรรมชาติแต่ละรายวิชา ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้  5 ด้าน  ดังนี้ 

   ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

   ด้านความรู้ 

   ด้านทักษะทางปัญญา 

   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

   ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข  การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 และในบางหลักสูตรอาจก าหนดเพิ่มเป็นด้านที่ 6 ทักษะตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

หลักสูตร/สาขาวิชา (มคอ.1) ก าหนดไว้ในแต่ละประเด็นการประเมินตามระดับการวัด 

 ซึ่งในแต่ละด้านที่กล่าวมาจะมีข้อย่อยเพื่อดูความรับผิดชอบของแต่และรายวิชาว่าสอนแล้ว

ท าให้ผู้เรียนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินทั้งนี้ถ้าผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ ผู้สอนต้องกลับไป

พิจารณาทบทวนการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา  เพื่อปรับปรุงวิธีสอนหรือ

รูปแบบการเรียนรู้แล้วน าไปเขียนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของภาคการศึกษาหรือ

ปีการศกึษาต่อไป 
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คู่มือการทวนสอบ : แผนกหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ส านักพัฒนาวิชาการ     
 

ควำมส ำคัญของกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งในความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่ต้องร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์มีความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและ

หลักสูตรใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนี้ 
 1. ทราบระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่แต่ละรายวิชาได้รับจาก

การกระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping)  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงข้อบกพร่อง หรือ

ส่งเสริมจุดเด่นของผูเ้รียนเพื่อพัฒนาตนเองตอ่ไป 

 2. ทราบประสิทธิภาพการจัดการเรยีนการสอนส าหรับอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาปรับปรุง

การสอนให้ดกีว่าเดิม 

 3. ทราบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา  ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

เป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกัน

คุณภาพของหลักสูตร 

 

 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาวิชา..... (มคอ.1) ส าหรับหลักสูตรที่เปิดด าเนินการสอนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรตทิี่มกีารก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/สาขาวิชา (มคอ.1) มีจ านวนดังนี ้

   มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 

   มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 

   มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจสิติกส์ พ.ศ. 2553 

   มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 

   มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 

   มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย  พ.ศ. 2554 

   มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบ าบัด  พ.ศ. 2556 

 

 ซึ่งในแต่ละหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ได้ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ไว้ดังนี้  
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คู่มือการทวนสอบ : แผนกหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ส านักพัฒนาวิชาการ     
 

 

  

 ระบุไว้ในข้อ 10 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

 “สถาบันการศึกษาต้องก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาล

ศาสตร์นี้เป็นอย่างน้อยโดยด าเนินการทั้งการทวนสอบระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร ก าหนดให้

เป็นส่วนหน่ึงของการประกันคุณภาพภายใน” 

 กำรทวนสอบระดับรำยวิชำ 

 สถาบันจะต้องจัดท าการทวนสอบระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติโดย

สถาบันการศึกษาหรอืคณะ/วิทยาลัยก าหนดระบบและกลไกในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบ 

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนนกับกระดาษค าตอบ รวมทั้งประเมินด้วยวิธีอื่นที่

ก าหนดในรายละเอียดวิชา รวมทั้งการอุธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ถ้ามี) ซึ่ง

สถาบันการศึกษาจะต้องมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารคณะ

ทุกภาคการศึกษา 

 กำรทวนสอบระดับหลักสูตร 

 “ด าเนนิการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ครอบคลุม ผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐาน

สาขาพยาบาลศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพื่อประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  โดย

มีการประเมินจากหลายแหล่ง รวมถึงการประเมินโดยแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตใหม่ และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดใน

รายละเอียดหลักสูตร” 

 

  

 ระบุไว้ในข้อ 10 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

 “สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและ

บัณฑติทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาคอมพิวเตอร์นี้เป็นอย่างนอ้ย 

 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรยีนรู้ขณะนักศกึษำยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 กำรทวนสอบในระดับรำยวิชำควรให้นักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนในระดับ

รายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความ

เหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตรควรมีระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ

รายงานผล” 

1. มำตรฐำนคุณวุฒริะดับปริญญำตร ีสำขำพยำบำลศำสตร์ พ.ศ. 2552 
 

2. มำตรฐำนคุณวุฒริะดับปริญญำตร ีสำขำคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 
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 ระบุไว้ในข้อ 10 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

 “สถาบันการศึกษาต้องมีระบบการพิสูจน์เพื่อยืนยันว่าผู้จบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้

อย่างน้อยตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาโลจิสติกส์ การทวนสอบอาจ

กระท าดังนี้ 

 ในระดับภำควิชำ ควรมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบตลอดจนการ

ประเมินผลรายวิชาควรผ่านคณะกรรมการด้วย และอาจพัฒนาข้อสอบเพื่อจัดท าเป็นคลังข้อสอบ

ของภาควิชาด้วยก็ได้ 

 ในระดับหลักสูตร ควรให้สถานประกอบการมีส่วนในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้

ของนักศึกษาจากการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา หรือสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม่โดยใช้

แบบสอบถาม หรอืโดยการประชุมกลุ่มย่อย 

 นอกจากนีส้ถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในสาขาวิชาเดียวกัน อาจจัดให้มีการสอบประมวลผล

การเรียนรูโ้ดยรวมก่อนจบการศกึษา โดยใช้ขอ้สอบของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มเครือข่าย

ของสถาบันการศกึษา” 

 

 

  

 ระบุไว้ในข้อ 10 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

 “สถาบันอุดมศกึษาต้องมีระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของการประเมินผลว่า ผู้จบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา กลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจจะกระท าได้ดังนี้ 

 1. นักศึกษาประเมินการเรยีนการสอนในระดับรายวิชา โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้าน

ต่างๆ ที่ต้องการทวนสอบ 

 2. คณะกรรมการสอบไล่ประเมินข้อสอบเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหารายวิชา และการให้

คะแนนในแต่ละรายวิชา 

 3. สถาบันการศึกษาจัดสอบประมวลผลการเรียนรู้โดยรวมก่อนจบการศึกษา (Exit 

Examination) โดยใช้ข้อสอบกลางที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุ่ม

เครือขา่ยสถาบันอุดมศกึษา 

 4. บัณฑติใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนีป้ระเมินหลักสูตร 

3. มำตรฐำนคุณวุฒริะดับปริญญำตร ีสำขำโลจิสติกส์  พ.ศ. 2552 

 
 

4. มำตรฐำนคุณวุฒริะดับปริญญำตร ีสำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม  

    พ.ศ. 2553 
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คู่มือการทวนสอบ : แผนกหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ส านักพัฒนาวิชาการ     
 

 5. ผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานและผู้ใช้บัณฑิตประเมินทักษะการ

ปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมินกลางที่เห็นชอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุ่มเครือข่ าย

สถาบันอุดมศกึษา 

 เมื่อด าเนินการทวนสอบแล้ว ให้สาขาวิชาจัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้เพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้” 

 

 

  ระบุไว้ในข้อ 10 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

 “สถาบันต้องก าหนดระบบและกลไกในการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านิสิต/นักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาทุกคน มีการเรียนรู้ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ตามที่ก าหนดเอาไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ขณะที่นักศกึษำก ำลังศึกษำอยู่ 

 กำรทวนสอบในระดับรำยวิชำ ควรใหน้ักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏี

และปฏิบัติ การมคีณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและประเมินผลให้

เป็นไปตามแผนการสอน 

 กำรทวนสอบในระดับหลักสูตร ควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน

เพื่อด าเนนิการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล” 

 

 

  ระบุไว้ในข้อ 10 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ขณะนักศกึษำยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 “ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาด าเนนิการดังนี้ 

 1. ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 

 2. วิเคราะหก์ระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม 

 3. ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงการและอื่นๆ ที่ผู้เรียนได้รับ

มอบหมาย” 

 

 

 

5. มำตรฐำนคุณวุฒริะดับปริญญำตร ีสำขำวิชำกำรบัญชี พ.ศ. 2553 
 

6. มำตรฐำนคุณวุฒริะดับปริญญำตร ีสำขำวิชำภำษำไทย พ.ศ. 2554 
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คู่มือการทวนสอบ : แผนกหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ส านักพัฒนาวิชาการ     
 

 

 

  ระบุไว้ในข้อ 10 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

 สถาบันการศึกษาต้องก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่าผู้เรียนและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา

กายภาพบ าบัดมาตรฐานวิชาชีพและความสามารถขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบ าบัด ต้องทวนสอบ

ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร  และก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน 

 1. การทวนสอบระดับรายวิชา 

  สถาบันต้องจัดการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยก าหนด

ระบบและกลไกการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบ  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการให้

คะแนน รวมทั้งการประเมินด้วยวิธีอื่นที่ก าหนดในรายละเอียดของรายวิชา  รวมทั้งอุทธรณ์การ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ถ้ามี)  ซึ่งสถาบันการศึกษาต้องวางแผนและรายงานผลการทวน

สอบต่อคณะกรรมการ  บริหารคณะทุกภาคการศกึษา 

 2. การทวนสอบระดับหลักสูตร 

  สถาบันต้องจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ  สาขาวิชากายภาพบ าบัด  มาตรฐานวิชาชีพและความสามารถขั้นพื้นฐานของ

นักกายภาพบ าบัด  โดยด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพโดยมีการประเมนิจากหลายแหล่ง เช่น  การประเมินโดยแหล่งฝึกงาน  ผู้ใช้บัณฑิต  และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเป็นต้น  เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ส าเร็จการศึกษาทีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดใน

รายละเอียดหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 ทั้งนี้เพื่อให้ทุกรายวิชาสามารถด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยจึงก าหนดแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้  ระดับรำยวิชำ 

 1. กำรด ำเนินกำรของอำจำรย์ผู้สอน 

  1.1 จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (Course  Specification :  มคอ.3) หรือรายละเอียด

ของประสบการณ์ภาคสนาม  (Field  Experience  Specification : มคอ.4)  ระบุจุดมุ่งหมายและ

วัตถุประสงค์  ค าอธิบายรายวิชา  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา แผนการสอนและการ

ประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

7. มำตรฐำนคุณวุฒริะดับปริญญำตร ีสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด พ.ศ. 2556 
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คู่มือการทวนสอบ : แผนกหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ส านักพัฒนาวิชาการ     
 

  การทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ให้น าข้อมูลจาก มคอ.2 

หมวดที่ 5 ข้อ 2.1 การทวนสอบระดับรายวิชาขณะที่นักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษามาดูประกอบ

เพื่อให้สอดคล้องกัน  

  ระบุวิธีการทวนสอบ เครื่องมือที่จะใช้ และการด าเนินการในรายละเอียดของรายวิชา 

(Course  Specification :  มคอ.3)  หมวด 7 ข้อ 4 หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

(Field  Experience Specification  :  มคอ.4) หมวด 7 ข้อ 2  โดยก าหนดเครื่องมือการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านและ

สอดคล้องตามรูปแบบที่ระบุตามแผนการประเมินการเรียนรู้ในรายละเอียดของรายวิชา (Course 

Specification :  มคอ.3) หมวด 5 ข้อ 2 หรือ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field 

Experience Specification  :  มคอ.4) หมวด 6 ข้อ 1 

  1.2  ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการตามที่ระบุ

ในรายละเอียดของรายวิชา (Course Specification  :  มคอ.3)  หรือ  รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (Field  Experience Specification :  มคอ.4) 

  1.3 ประเมินผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report :  มคอ.5)  

หรอื รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field  Experience  Report : มคอ.6) 

 2. กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบรหิำรรำยวิชำ/กลุ่มวิชำ 

  2.1 คณะกรรมการบริหารรายวิชา/กลุ่มวิชา  พิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องเหมาะสม  ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุ

ไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (Course Specification  :  มคอ.3)   หรือ รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (Field  Experience Specification :  มคอ.4) 

  2.2 พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค และวิธีการวัดผลการ

เรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ ให้เป็นไปตามเนื้อหาวัตถุประสงค์ของรายวิชา และมาตรฐานผลการเรียนรู้แล้ว

บันทึกลงในแบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (แบบ

ทวนสอบ 01) 

  2.3  พิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งได้จากการด าเนินการวัดผลใน

หลายรูปแบบที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (Course Specification  :  มคอ.3)   หมวด 5  และ

พิจารณาผลการเรียน (การตัดเกรด) ว่าเหมาะสม/สอดคล้องหรือไม่แล้วบันทึกลงในแบบรายงานผล

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (แบบทวนสอบ 02) 
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คู่มือการทวนสอบ : แผนกหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ส านักพัฒนาวิชาการ     
 

  2.4 คณะกรรมการบริหารรายวิชา/กลุ่มวิชา พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของ

รายวิชา  (Course Report : มคอ.5) หรือรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field 

Experience Report : มคอ.6) และให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลในการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรต่อไป 

 

กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 

 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมและวิเคราะหร์ายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา  

(Course Report : มคอ.5)  และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field 

Experience Report : มคอ.6) ของทุกรายวิชาเพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (Course 

Report : มคอ.7)  

 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท ารายงานประเมินตนเองการประกันคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  และ

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการหลักสูตร (Key Performance Indicators)  อย่างน้อย 12 ข้อ และรายงานผล

ตามแบบทีก่ าหนด 

 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอการรายงานผลการประเมินตนเอง การประกัน

คุณภาพภายใน ตามตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร และรายงานผลการ

ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีหลักสูตร (Key Performance Indicators) อย่างน้อย 12 ข้อ ต่อคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา เพื่อเป็นข้อมูลรองรับการประเมินคุณภาพภายในระดับ

มหาวิทยาลัยต่อไป 
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 ส่วนที่ 3 

 

ระบบและกลไกกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

ของมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดกรอบแนวทางให้อาจารย์ นักศึกษา 

ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประเมินภายนอกในการประเมินผลนักศึกษา ก าหนดไว้ในรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2) หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ในหัวข้อที่ 2 กระบวนการทวน

สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา แยกเป็น 2 ประเด็น ประกอบด้วย การทวนสอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศกึษา และการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจาก

นักศึกษาส าเร็จการศึกษา โดยให้แนวทางการเขียนไว้โดยหลักสูตรต้องเขียนรายละเอียดการ

ด าเนินการเอง และตรวจสอบการด าเนินการได้จากการก าหนดเป็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อที่ 6 ก าหนดให้มีการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25  ของรายวิชาที่เปิด

สอนในแต่ละปีการศึกษาเพื่อให้เกิดแนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีความถูกต้องชัดเจน 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตไิด้ก าหนดรายละเอียดไว้ดังนี้ 

 ระบบและกลไกกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

 “ระบบ” หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง

เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะ

อยู่ในรูปของเอกสารหรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์หรอืโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบประกอบด้วย

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการผลผลติ และขอ้มูลป้อนกลับ ซึ่งมคีวามสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

 “กลไก” หมายถึง  สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรร

ทรัพยากรมีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรอืกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

 “ระบบและกลไกกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้

ของนักศกึษำของมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” หมายถึง ขัน้ตอนด าเนินการที่เป็นการ

ตรวจสอบหรือวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาแต่

ละรายวิชา ซึ่งเป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะวิชาเป็น

ผูด้ าเนนิการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จึงมีการก าหนดระบบและกลไก

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม

พระเกียรติดังนี้ 



13 
 

คู่มือการทวนสอบ : แผนกหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ส านักพัฒนาวิชาการ     
 

 

 
อาจารย์ผู้สอน คณะกรรมการบริหารายวิชา/กลุ่มรายวิชา ส านักพัฒนาวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้

ระดับรายวิชา 

- จัดท ำ มคอ.3/มคอ.4 ก ำหนดแผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้     
(หมวดที่ 5 ข้อ 2) และกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์รำยวิชำ
นักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ (หมวด 7 ข้อ 4 ) ให้ชัดเจน   
- จัดท ำข้อสอบและวิธีกำรวัดผลกำรศึกษำให้สอดคล้องตำม แบบ มคอ.
3/มคอ.4 
 
 

ด ำเนินกำรสอบกลำงภำค/ปลำยภำค ตำมตำรำงสอบที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 

รำยงำนผลสัมฤทธิ์รำยวิชำจำกกำรวัดผลตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ (กำรตัดเกรด) 

จัดท ำ มคอ.5/มคอ.6 ในรำยวิชำที่รับผิดชอบ รวบรวมเสนอ
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

 

 

พิจำรณำผลกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ / 
กำรวัดผลให้สอดคล้องตำมแผนกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้และกำรทวนสอบฯ
ในมคอ.3/มคอ.4 เสนอผลกำรพิจำรณำใน
แบบทวนสอบ 01 
 

จัดส่งแบบทวนสอบ  01 ของกลำงภำคและปลำย
ภำค ให้ส ำนักพันนำวิชำกำรรวบรวม 

จัดส่งแบบทวนสอบ 02 ของปลำยภำคให้ส ำนัก
พันนำวิชำกำรรวบรวม 

พิจำรณำผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และผลสัมฤทธิ์รำยวิชำตำมมำตรฐำนกำร
เรียนรู้  และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
(กำรตัดเกรด)  เสนอผลกำรพิจำรณำใน
แบบทวนสอบ 02 
 

ข้อเสนอแนะ 
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กรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา/คณะ ส านักพัฒนาวิชาการ 

   

รวบรวมและวิเครำะห์ แบบมคอ.5/ มคอ.6 ของทุกรำยวิชำ เพื่อ
จัดท ำเป็น มคอ.7 เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ 

จัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรพันนำและบริหำรหลักสูตร 
และตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินกำรหลักสูตร (Key performance 
Indicators)  

 

ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรตำมระบบประกัน
คุณภำพภำยใน ตำมตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน
หลักสูตร (Key Performance Indicators)  ตำมตัวบ่งชี้อย่ำงน้อย 
12 ข้อ 

รวบรวมผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมระบบและกลไก 
กำรพันนำและบริหำรหลักสูตรต่อมหำวิทยำลัย 

ตรวจสอบและรวบรวมผล เป็นข้อมูลรองรับกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพระดับมหำวิทยำลัย 
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คณะกรรมกำรบริหำรรำยวิชำ/กลุ่มวิชำ หมายถึง  อาจารย์ที่คณะวิชาแตง่ตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่

ก ากับ ดูแล การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา/กลุ่มวิชาต่างๆ ที่คณะวิชารับผิดชอบ 

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรรำยวิชำ/กลุ่มวิชำ 

 1. หัวหน้าสาขา หรอื อาจารย์ในสาขาวิชา/กลุ่มวชิา  ประธานกรรมการ 

 2. ผูแ้ทนอาจารย์ในสาขาวิชา/กลุ่มวชิา      กรรมการ 

 3. ผูแ้ทนอาจารย์ในสาขาวิชา/กลุ่มวิชา      กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ดังน้ี 

 1. วางแผนการจัดการสอนรายวิชาและพิจารณาการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา  

(Course Specification : มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience 

Specification : มคอ.4) 

 2. พิจารณากระบวนการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับลักษณะการเรียนการสอน

รายวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาตามรายละเอียดของรายวิชา (Course Specification : 

มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม (Field Experience Specification : มคอ.4) 

 3. พิจารณาคุณภาพข้อสอบ การให้ระดับคะแนน และผลการจัดการเรียนการสอนรวมถึง

ผลสัมฤทธิ์รายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

(Course Report : มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field 

Experience Report : มคอ.6)  

 4. ประเมินผลการสอนและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตอ่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ที่คณะวิชาแต่งตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่ควบคุม

มาตรฐานการจัดการศึกษาในหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามระบบการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

 1. คณบดีหรือหัวหน้าสาขาวิชา       ประธานกรรมการ 

 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/สาขาวิชา จ านวน 2-3    กรรมการ 

 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/สาขาวิชา      กรรมการและเลขานุการ 

 

 

องค์ประกอบและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
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คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ดังน้ี 

 1. วางแผนการบริหารหลักสูตร ให้ได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร 

(Programme  Specification : มคอ.2) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  (Programme 

Report : มคอ.7) เมื่อสิ้นปีการศกึษา 

 2. ก ากับดูแลมาตรฐานการบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพภายใน

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

และตัวบ่งชีผ้ลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators : KPI) 

 3. จัดท ารายงานประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและ

กลไกการพัฒนาหลักสูตรและตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators : KPI) ตามที่

ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification : มคอ.2)  พร้อมแนบเอกสาร

หลักฐานประกอบอย่างละเอียด 

 

 

 



 
 

เอกสารอ้างอิง 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ. (2552) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552. 

 กรุงเทพมหำนคร :  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
- แบบทวนสอบ 01  แบบรำยงำนกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

 

- แบบทวนสอบ 02  แบบรำยงำนผลกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

 

- แบบรำยงำนประเมินตนเอง  กำรประกันคุณภำพภำยใน องคป์ระกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ 2.1  

   ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบรหิำรหลักสูตร และตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินกำร (Key Performance  

   Indicators : KPI)  มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7 

 

- แบบรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพภำยใน องคป์ระกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต  ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและ 

   กลไกกำรพัฒนำและบรหิำรหลักสูตร และตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators : KPI)   

   มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7 

 




