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คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

 
1. ส่วนน า 
 
 ปี พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 จากนั้นในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 
2552 ได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยสาระส าคัญของประกาศทั้ง 2 ฉบับ ได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
พัฒนาหลักสูตร และบรหิารจัดการหลักสูตร เพือ่ใหบ้ัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในทุกระดับคุณวุฒิ และสาขา/สาขาวิชา 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีจ่ะแสดงถึงคุณภาพ
ของบัณฑิตไว้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 
  (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (2) ด้านความรู้ 
  (3) ด้านทักษะทางปัญญา 
  (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ส าหรับสาขา/สาขาวิชา ที่เน้นทักษะทางปฏิบัติ ต้องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสัย อีก
ด้วย 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้านของแตล่ะระดบัคุณวุฒิ และลกัษณะของหลักสูตร อย่างนอ้ยต้อง
เป็นไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ ส่วนหลักสูตรทีม่ีมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ... สาขา/
สาขาวิชา ... (มคอ.1) ประกาศออกมาแล้วนั้น ทางสถาบันอดุมศึกษาต้องด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศ
ดังกล่าว 
 การพัฒนาหรือปรับปรงุหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
ต้องจัดท ารายละเอียดต่างๆ คือ 
  (1) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
  (2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
  (3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้าม)ี 
  (4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
  (5) รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้ามี) 
  (6) รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
 ภายหลังจากที่พฒันาหรือปรบัปรุงหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแล้ว 
ทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะเผยแพร่หลักสูตรที่ด าเนินการได้มาตรฐานนี้ต่อ
สาธารณะเมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้เปิดสอนหลกัสูตรดังกล่าวไปแล้วอย่างน้อยครึง่ระยะเวลาของหลักสูตร ซึ่ง
จากเกณฑ์ดังกล่าว หลักสูตรจะต้องได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) มีคะแนนเฉลี่ยระดบัดีข้ึนไปต่อเนื่องกัน 2 ปี นับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตรที่ได้พัฒนาตาม
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตามทีม่าตรฐานคุณวุฒิระดบั ... สาขา/สาขาวิชา ... 
(มคอ.1) นั้นๆ ก าหนด ซึ่งหนึง่ในตัวบ่งช้ีดังกล่าว คือ มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูท้ี่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา ดังนั้น จะเห็นว่า การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษานับเป็นส่วนหนึ่งของความ
รับผิดชอบในระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องด าเนินการใหเ้กิดความมั่นใจว่า 
มาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังเป็นทีเ่ข้าใจตรงกันทัง้สถาบันอุดมศึกษา 
 
2. การทวนสอบ 
 
 การทวนสอบ1 หมายถึง การด าเนินการหาหลักฐานเพื่อยืนยันพิสูจน์ว่า สิง่ที่ก าหนดไว้นั้นได้มีการ
ด าเนินการ และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งวิธีการในการหาหลกัฐานอาจท าได้หลากหลายวิธี 
และแตกต่างกันไปในมาตรฐานแตล่ะด้าน รวมถึงลักษณะของรายวิชา อาทิ การสงัเกต การตรวจสอบ การ
ประเมิน และการสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 กลยุทธ์ที่ใช้โดยทั่วไปในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ การตรวจสอบการให้
คะแนนจากกระดาษค าตอบของนักศึกษาและงานที่มอบหมาย การให้ผูเ้รียนประเมินตนเองเมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอนตามรายละเอียดของรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ ประเมินหลักสูตร
โดยนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษา ประเมินสาขาวิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก และการรายงาน
เกี่ยวกับทกัษะของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา จึงเป็นการตรวจสอบว่า 
รายวิชาน้ันๆ ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่ท าใหผู้้เรียนไดร้ับผลการเรียนรู้เป็นไปตามทีห่ลกัสูตรก าหนด และ
เป็นไปตามการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum 
Mapping) หรือไม่ อีกทั้งเมื่อทวนสอบหลายๆ รายวิชาในหลักสูตรนั้นๆ จะท าใหท้ราบว่าหลกัสูตรดังกล่าวมี
มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรอืไม่ 
 
 2.1 ความส าคัญของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้2 
  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิเป็นงานที่ส าคัญงานหนึง่ในความรับผิดชอบของอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารยผ์ู้สอนที่ต้องร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้เพราะการทวนสอบ

                                                             
1สรุปความจาก (1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education) (TQF: HEd), ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, หน้า 23; (2) คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต พุทธศักราช 2556, หน้า 3; (3) คู่มือและแนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ พ.ศ. 2556, แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ส านักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, หน้า 
4; (4) คู่มือแนวทางการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา, ฝ่ายวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หน้า 1. 
2

 สรุปความจาก (1) คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พุทธศักราช 2556, หน้า 4; (2) คู่มือและแนวปฏิบัติการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ พ.ศ. 2556, แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ส านักพัฒนา
วิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, หน้า 5. 
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ผลสัมฤทธ์ิมีความส าคัญต่อการพัฒนาปรบัปรุงการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชาและหลักสูตรใหม้ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 
  1. ทราบระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่แต่ละรายวิชาได้รับจาก
การกระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์
ผู้สอน อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ในการปรับปรุงข้อบกพร่อง หรือส่งเสริมจุดเด่นของ
ผู้เรียนเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป 
  2. ทราบประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ผูส้อน ในการพฒันาปรับปรงุ
การสอนให้ดีกว่าเดมิ 
  3. ทราบประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิเป็น
ข้อมูลส าคัญในการวางแผนพฒันาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร 
 
 2.2 การทวนสอบในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  เรื่องการทวนสอบมรีะบุไว้ทั้งในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ... สาขา/สาขาวิชา ... (มคอ.1) ใน
รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) และในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
  2.2.1 การทวนสอบในมาตรฐานคุณวุฒริะดับ ... สาขา/สาขาวิชา ... (มคอ.1) 
  มหาวิทยาลัยพายัพมหีลักสูตรที่ด าเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ... สาขา/สาขาวิชา ...  
(มคอ.1) ที่ประกาศออกมาแล้ว ดังนี้ 

1) มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 
ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร ์

2) มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2553 
ได้แก่ (1) หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
  (2) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร ์
  (3) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
  (4) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

3) มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 
ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

4) มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี พ.ศ. 2553 
ได้แก่ หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 

5) มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 
ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 

  ทั้งนี้ มาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตรสีาขา/สาขาวิชา ... (มคอ.1) ที่กล่าวข้างต้น 
ก าหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้แตกต่างกัน เช่น ระบุให้ต้องทวนสอบขณะนักศึกษายังไมส่ าเร็จ
การศึกษา และทวนสอบภายหลังที่นักศึกษาส าเรจ็การศึกษาแล้ว หรือระบุให้ต้องมกีารทวนสอบทั้งในระดับ
รายวิชา และในระดับหลักสูตร เป็นต้น ซึ่งในรายละเอียดของมาตรฐานคุณวุฒริะดับ ... สาขา/สาขาวิชา ... 
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(มคอ.1) ทุกระดับ สามารถติดตามได้ทีเ่ว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือที่ 
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php  และในคู่มือฉบับนี้จะไมก่ล่าวถึงการทวนสอบ
ขณะที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว 
  1) มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 
  ข้อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้
  “สถาบันการศึกษาต้องก าหนดใหม้ีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและ
ผู้ส าเรจ็การศึกษาทุกคนมผีลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์นีเ้ป็น
อย่างน้อย โดยด าเนินการทั้ง การทวนสอบระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร ก าหนดใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการ
ประกันคุณภาพภายใน 
  10.1 การทวนสอบระดบัรายวิชา 
  สถาบันจะต้องจัดท าการทวนสอบระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดย
สถาบันการศึกษา หรือคณะ/วิทยาลัย ก าหนดระบบและกลไกในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนนกับกระดาษค าตอบ รวมทัง้ประเมินด้วยวิธีอื่นที่ก าหนดใน
รายละเอียดวิชา รวมทั้งการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา (ถ้าม)ี ซึ่งสถาบันการศึกษาจะตอ้งมี
การวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบรหิารคณะทุกภาคการศึกษา 
  10.2 การทวนสอบระดบัหลักสูตร 
  ด าเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ ครอบคลมุผลการเรียนรู้ทกุด้านตามมาตรฐาน
สาขาพยาบาลศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพื่อประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ โดยมีการ
ประเมินจากหลายแหล่ง รวมถึงการประเมินโดยแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตใหม ่และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อเป็นการพิสจูน์ว่าผูส้ าเร็จการศึกษามผีลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร” 
 
  2) มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 
  ข้อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้
  “สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดให้มรีะบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและ
บัณฑิตทุกคนมมีาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์นีเ้ป็นอย่างน้อย 
  10.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิและการมีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบใหเ้ป็นไป
ตามแผนการสอน ส่วนการทวนสอบในระดับหลกัสูตรควรมรีะบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล” 
 
  3) มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 
  ข้อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้
  “สถาบันอุดมศึกษาต้องมรีะบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของการประเมินผลว่า ผู้จบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา กลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาในสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจจะกระท าได้ดังนี ้
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  1. นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ ที่ต้องการทวนสอบ 
  2. คณะกรรมการสอบไล่ประเมินข้อสอบ เพื่อให้ครอบคลมุเนื้อหารายวิชา และการให้คะแนน
ในแต่ละรายวิชา 
  3. สถาบันการศึกษาจัดสอบประมวลผลการเรียนรู้โดยรวมกอ่นจบการศึกษา (Exit 
Examination) โดยใช้ข้อสอบกลางที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุ่มเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา 
  4. บัณฑิตใหม่ทีส่ าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนีป้ระเมินหลกัสูตร 
  5. ผู้ประกอบการที่รบันักศึกษาเข้าฝกึปฏิบัตงิานและผู้ใช้บณัฑิตประเมินทกัษะการปฏิบัติงาน 
โดยใช้แบบประเมินกลางทีเ่ห็นชอบโดยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 
  เมื่อด าเนินการทวนสอบแล้ว ให้สาขาวิชาจัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้เพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้” 
 
  4) มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี พ.ศ. 2553 
  ข้อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้
  “สถาบันต้องก าหนดระบบและกลไกในการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านิสิต/นักศึกษาและผู้ส าเรจ็
การศึกษาทุกคน มีการเรียนรู้ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ตามที่ก าหนดเอาไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี 
  10.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นสิิต/นักศึกษา ก าลังศึกษาอยู่ 
  การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรให้นิสิต/นักศึกษา ประเมนิผลการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาความเหมาะสมของข้อสอบและประเมินผลให้
เป็นไปตามแผนการสอน 
  การทวนสอบในระดับหลักสูตร ควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน เพื่อ
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล” 
 
  5) มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 
  ข้อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้
  “10.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเรจ็การศึกษา 
  ก าหนดให้มรีะบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แตล่ะรายวิชาด าเนินการดังนี ้
   (1) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 
   (2) วิเคราะหก์ระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม 
   (3) ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงการและอื่นๆ ที่ผูเ้รียนไดร้ับ
มอบหมาย” 
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  2.2.2 การทวนสอบในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)3 
  เมื่อพจิารณารายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยพายัพ พบว่าในหมวด 
5 ข้อ 2 ได้ระบุการทวนสอบในระดบัปริญญาตรีเป็น 2 หัวข้อ คือ การทวนสอบผลมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะ
นักศึกษายังไม่ส าเรจ็การศึกษา และการทวนสอบผลมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลังจากนักศึกษาส าเรจ็การศึกษา 
ขณะที่ในระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้ระบเุช่นน้ัน แต่จะเน้นไปทีก่ารทวนสอบโดยการเสนอวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ 
  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการทวนสอบในมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขา/สาขาวิชา ... 
(มคอ.1) กรณีนี้ก็จะไมก่ล่าวถึงการทวนสอบผลมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลงัจากนักศึกษาส าเรจ็การศึกษา
เช่นกัน ซึ่งทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรจีะระบุคล้ายคลึงกัน สรุปได้ดังนี ้
  อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา โดย 

1. ประเมินรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)) ว่าผลการเรียนรูท้ี่ก าหนด
สอดคล้องกบัความรับผิดชอบในหลักสูตร 

2. คณะกรรมการก ากับมาตรฐานประจ าสาขาวิชาพิจารณาและประเมินข้อสอบของรายวิชา
ว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา และมีความ
เหมาะสมเป็นไปตามแผนการสอน 

3. คณะกรรมการก ากับมาตรฐานประจ าสาขาวิชาพิจารณาและประเมินผลสอบของแตล่ะ
รายวิชา 

4. พิจารณาจากการประเมินผลในรายวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่ง
สถานประกอบการจะเป็นผู้ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

5. นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
6. มีการทวนสอบมาตรฐานประมวลผลการเรียนรู้ก่อนฝึกปฏิบตัิวิชาชีพ 
7. มีระบบประกันคุณภาพภายในด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงาน

ผล 
 
  ส าหรับหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพเปิดสอนทัง้ในระดบัปริญญาโท และ
ปริญญาเอก โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในระดบัปริญญาโท จะระบุคล้ายคลงึ
กัน สรุปได้ดังนี ้

1. มีคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวิชาการที่มสี่วนร่วมในการควบคุมมาตรฐานในการเรียน
การสอน และการวัดผล 

2. มีการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาของนักศึกษาแต่ละคน เมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละ
ภาคการศึกษา 

3. นักศึกษาทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเปน็รายบุคคล 
4. มีการน าเสนอ และประกาศใหผู้้สนใจเข้ารับฟงัการน าเสนอผลงานก่อนการสอบปาก

เปล่าข้ันสุดท้าย 
5. นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ต้องมีการทวนสอบ โดยเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่า

ข้ันสุดท้าย และมผีู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการสอบ 
                                                             
3 รายละเอียดของการทวนสอบที่กล่าวถึงในคู่มือน้ี อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงตามรอบที่เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรก าหนด 
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6. นักศึกษาแผน ข ต้องมีการทวนสอบ โดยเสนอการค้นคว้าอสิระ และสอบประมวลความรู้
ข้อเขียน 

 
  ส่วนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก ระบุไว้ดังนี ้

1. มีการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาของนักศึกษาแต่ละคน เมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละ
ภาคการศึกษา 

2. นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสทิธิขอ
ท าดุษฎีนิพนธ์ 

3. นักศึกษาทุกคนต้องท าดุษฎีนิพนธ์เป็นรายบุคคล 
4. นักศึกษาต้องเสนอดุษฎีนิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการ

ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒจิากภายในและภายนอกสถาบัน 
 
  2.2.3 การทวนสอบในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
  ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) กล่าวถึงการทวนสอบไว้ในหมวดที่ 7 การประเมินและ
ปรับปรงุการด าเนินการของรายวิชา ข้อ 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา โดยให้
อาจารยผ์ู้สอนระบุวิธีการ กระบวนการ และข้ันตอนในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิที่อาจารย์ผูส้อนก าหนดไว้ เพื่อ
เป็นแนวทางการด าเนินการ และแจ้งให้นักศึกษาทราบตัง้แตเ่ปิดภาคการศึกษา โดยที่อาจารยผ์ู้สอนสามารถน า
ข้อมูลทีห่ลกัสูตรก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ข้อ 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเรจ็การศึกษามาเขียนไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ได้ ทั้งนีเ้พื่อให้
การด าเนินการในรายวิชาสอดคล้องกับสิ่งทีห่ลกัสูตรก าหนดไว้ และน ามาสู่การปฏิบัติในทีสุ่ด 
  เมื่อด าเนินการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิตามที่ระบุไว้แล้ว ให้อาจารย์ผูส้อนประเมินและสรุปผล 
จากนั้นน าไปเขียนไว้ในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หมวดที ่3 สรปุผลการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชา ในข้อ 7 การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา ซึ่งก าหนดให้ระบุวิธีการทวนสอบและสรุปผล
การทวนสอบ 
 
 2.3 ปัจจัยสู่ความส าเร็จท่ีจ าเป็นตอ่การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น4 
  การเรียนการสอนในแตล่ะมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ะแตกต่างกันไป อาจารย์ผูส้อนจึงต้องมีกล
ยุทธ์การสอนที่หลากหลาย และเหมาะสมกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน รวมถึงต้องมีการประเมิน
ประสิทธิผลของกลยทุธ์การสอนอย่างตอ่เนื่อง ซึ่งการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิจะเป็นตัวช่วยหนึ่งในการพฒันา
ปรับปรงุกลยุทธ์การสอน นอกจากนี้ ทัง้เรื่องกลยุทธ์การสอน และการทวนสอบ ต่างกเ็ป็นส่วนส าคัญในการ
บรหิารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
วางแนวทางส าหรับปัจจัยสู่ความส าเร็จที่จ าเป็นต่อการพฒันามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน ดังนี้ 
  1) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  การพัฒนาด้านน้ีเกี่ยวข้องกบัการผสมผสานความรู้เกี่ยวกบัพฤติกรรมที่เหมาะสม และปฏิบัติ
ตนอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ ยุทธศาสตรท์ี่ใช้ในการพฒันาจะรวมถึง
                                                             
4

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education) 
(TQF: HEd), ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, หน้า 24-25. 
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การเป็นแบบอย่างที่ด ีการวิเคราะห์และสะท้อนพฤติกรรมของตนเองและของผูอ้ื่นในสถานการณ์ต่างกัน การ
อภิปรายเป็นกลุ่มในเรื่องความขัดแย้งทางความคิดอย่างง่ายและที่ซบัซอ้นมากข้ึน จะช่วยให้นักศึกษาเห็น
ค่านิยมของตนเองได้ชัดเจนย่ิงข้ึน และเกิดความคิดโดยใช้หลักการทั่วไปว่า สิ่งที่ตนเช่ือควรเป็นแนวทางก าหนด
พฤติกรรมของตนเองได้ หลกัในการถ่ายทอดการเรียนรู้จะตอ้งมีการอภิปรายเกี่ยวกบัสถานการณ์ที่เป็นไปได้
หลากหลาย รวมถึงสถานการณ์ที่นักศึกษาจะต้องเผชิญในชีวิตภายหน้าและในการท างาน แม้ว่าผลการเรียนรู้
ด้านน้ีอาจถูกจัดเป็นรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ควรใช้ทุกโอกาสในการเสริมการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรมในทกุรายวิชาที่สอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  2) การแสวงหาความรู ้
  การจัดภาพรวมอย่างกว้างๆ เกี่ยวกบัการจัดโครงสร้างและเนื้อหาสาระในการเรียนการสอนไว้
ล่วงหน้า และเมื่อมีข้อมลูใหมเ่พิม่ขึ้น ควรจะเช่ือมโยงกบัเนือ้หาทีจ่ัดไว้นั้น และเช่ือมโยงกับความรู้เดิมของ
นักศึกษา เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจและน ามาใช้ การใช้เครื่องมอืช่วยจ าและการทบทวนเนื้อหาทีส่ าคัญ
เป็นระยะ ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ในความทรงจ าได้ในระยะยาว 
  3) การพัฒนาทักษะทางปัญญา 
  การพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทัง้หลักการทางทฤษฎีและการฝกึปฏิบัต ิการวิเคราะห์
สถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นล าดับข้ันตอนตามแผนที่วางไว้ และต้องฝึกปฏิบัติในหลายสถานการณ์ 
รวมทั้งที่คล้ายคลงึกบัสถานการณ์ที่คาดว่าจะได้ใช้ในอนาคต เพื่อช่วยในการถ่ายทอดความรู้และน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม การพฒันาความสามารถในการก าหนดและใช้ทักษะทางปัญญาในการ
แก้ไขปัญหาใหม่ที่ไม่คาดคิดมาก่อน จ าเป็นต้องมกีารท างานในการแก้ปญัหาแบบปลายเปิด โดยให้ความ
ช่วยเหลือในการจ าแนกแยกแยะ และการประยุกต์ใช้ความรูค้วามเข้าใจ 
  เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถในการคิดและแก้ไขปญัหาได้อย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาควร
ถูกฝึกใหส้ามารถสะท้อนกระบวนการคิดของตนเอง เมื่อพบกับงานใหม่ๆ ทีท่้าทาย และสามารถพฒันาการ
จัดการกลยุทธ์ในการคิดของตนเองเมื่อต้องแก้ไขประเด็นปญัหาในหลายลกัษณะ 
  4) การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  การมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และได้รับข้อมูลป้อนกลับต่อผลการท างานที่
สร้างสรรค์ ข้อมูลป้อนกลบัดังกล่าวจะมปีระสทิธิภาพสูงสุดถ้านักศึกษาได้วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองใน
สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อ และสามารถพัฒนาเป็นหลกัในการแสดงพฤติกรรมของตนเอง 
  การพัฒนาความสามารถและความรบัผิดชอบส าหรบัการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องจ าเป็นต้อง
มอบหมายงานให้นักศึกษาทีจ่ะพฒันาและกระตุ้นความสามารถเหล่าน้ัน ด้วยความมุ่งหวังให้มผีลงานที่
ก้าวหน้าข้ึนตามล าดับ 
  5) การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การจัดการสอนที่มกีารฝึกปฏิบัติเป็นล าดับข้ันตอนตามที่วางแผนไว้ พร้อมทัง้ให้ข้อมลู
ย้อนกลบัและค าแนะน าในการปรับปรงุทักษะทีจ่ าเป็นทางดา้นการค านวณอย่างง่ายแก่นักศึกษา เพื่อปรับปรุง
ทักษะที่จ าเป็นทางคณิตศาสตรอ์ย่างง่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาที่เข้าเรียน
ในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถต่างกันในการใช้ทกัษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร ซึ่ง
บางคนต้องได้รบัการสอนเป็นพิเศษ ทั้งนีอ้าจท าได้โดยการสอนโดยตรงร่วมกบัการฝึกปฏิบัต ิและควรให้ความ
ช่วยเหลือในการพฒันาทักษะเหล่าน้ีตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังซึ่งสูงข้ึนตามล าดับ 
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 การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากต้องได้รบัความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้ง
อาจารยผ์ู้สอน อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย รวมถึงผู้บรหิาร
ของมหาวิทยาลัยแล้ว การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ก็เป็นวิธีการหนึง่ทีจ่ะท าให้มั่นใจได้
ว่า สิ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรเป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ หรือมีสิง่ใดที่ควรพฒันาปรบัปรุง เพื่อใหก้ารจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน 
 
3. ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ 
 
 ระบบ5 หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัตงิานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร 
หรือสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต และข้อมลูป้อนกลบั ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 
 กลไก6 หมายถึง สิ่งทีท่ าใหร้ะบบมีการขับเคลื่อน หรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการ
จัดองค์การ หน่วยงาน หรอืกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินการ 
 ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า ระบบและกลไกการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพายัพ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัตงิานที่ท าให้การทวนสอบมกีารขับเคลื่อน หรือ
ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ และมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกนั โดยมีนักศึกษา บุคลากร แนวปฏิบัติ คู่มือ และ
ทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นกลไกในการด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย7 
 
 เมื่อตัวบ่งช้ีหนึ่งในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คือ การก าหนดให้มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีก่ าหนดในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะ
ปีการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลการประเมินคุณภาพภายในเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติที่วางไว้ จึงก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ดังนี ้
 
 1. อาจารย์ผูส้อนศึกษารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ในหมวดที่ 5 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา เพื่อเลือกกระบวนการ หรือวิธีการทวนสอบทีห่ลักสูตรของตนเองก าหนดไว้ 
และน ามาก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรอืรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
 2. อาจารย์ผูส้อนด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา ตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมวดที่ 7 ข้อ 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

                                                             
5 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557, ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, หน้า 24. 
6 เรื่องเดียวกัน. 
7 เทียบเคียงกับ (1) คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พุทธศักราช 2556, หน้า 12; (2) คู่มือและแนว
ปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ พ.ศ. 2556, แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, หน้า 12. 
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หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) หมวดที่ 7 ข้อ 2 กระบวนการทบทวนผลการประเมิน 
และการวางแผนปรับปรงุ 
 3. ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ผูส้อนน าเสนอรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.
5) โดยรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในหมวดที่ 3 ข้อ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษา หรือน าเสนอรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ในหมวดที่ 5 การ
ประเมินการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม ต่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร8 ซึ่งการรายงานในส่วนน้ีต้อง
สอดคล้องกบักระบวนการ หรือวิธีการทวนสอบที่ไดก้ าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
 4. คณะ/วิทยาลัย ส่งรายช่ือคณะกรรมการทวนสอบของแตล่ะหลักสูตร เพื่อใหม้หาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
โดยคณะกรรมการทวนสอบมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีคุณสมบัติ ดังนี ้
  4.1 เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตร หรือ 
  4.2 เปน็อาจารย์ประจ า และ 
  4.3 มีความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
 5. คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเลือกรายวิชาที่จะท าการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
และสง่ให้คณะกรรมการทวนสอบพรอ้มกบัข้อมลูเบื้องต้น เช่น มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 เป็นต้น 
 6. อาจารย์ผูส้อนที่รายวิชาของตนถูกเลือกให้ท าการทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบ ต้องเตรียม
ข้อมูลต่างๆ ให้กับคณะกรรมการทวนสอบ อาทิ เอกสารประกอบการสอน รายงาน/งานที่มอบหมาย และ
ข้อสอบ เป็นต้น 
 7. คณะกรรมการทวนสอบศึกษาข้อมลูต่างๆ ตามข้อ 5-6 รวมถึงขอข้อมูลเพิ่มเติม และสามารถ
สัมภาษณ์ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบรูณ์เพียงพอแกก่ารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ได้ 
 8. คณะกรรมการทวนสอบประมวลผล และรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาแก่
คณะกรรมการบรหิารประจ าหลักสูตร พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 9. คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรน าข้อมลูจากคณะกรรมการทวนสอบมาด าเนินการ ดังนี้ 
  9.1 แจ้งผลการทวนสอบแก่อาจารยผ์ู้สอน พร้อมข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
  9.2 รวบรวมข้อมลูดังกล่าว เพื่อใช้ในการปรบัปรุงหลักสูตรตอ่ไป 
  9.3 เขียนรายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) เพื่อเตรียมการรับการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร และน าส่งรายงานดังกล่าวต่อคณะ/วิทยาลัย ต่อไป 
 10. คณะ/วิทยาลัย (โดยคณะกรรมการวิชาการคณะ/วิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารคณะ/
วิทยาลัย) พิจารณารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) แล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี ้
  10.1 ให้ความเห็นกลบัไปยงัคณะกรรมการบริหารประจ าหลกัสูตร 
  10.2 รวบรวมรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทั้งหมด เป็นข้อมลูเพื่อเตรียม
รับการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ/วิทยาลัย 
  10.3 ส่งรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ไปยังฝ่ายวิชาการ 
 11. ฝ่ายวิชาการพิจารณารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) แล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี ้
  11.1 ให้ความเห็นกลบัไปยงัคณะ/วิทยาลัย 
                                                             
8 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใดคนหน่ึงก็สามารถลงนามรับรายงานได้ เพราะเม่ือต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) ต้องเป็นการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร 
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  11.2 รวบรวมรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทั้งหมด เป็นข้อมลูเพื่อเตรียม
รับการตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 
 
4. บทบาทหน้าท่ีของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 จากระบบและกลไกทีก่ล่าวข้างต้น จะพบว่ามีบุคคลหลายฝา่ยที่เกี่ยวข้องในการทวนสอบ แม้ว่าฝ่าย
วิชาการของมหาวิทยาลัยจะเป็นปลายทางที่รบัข้อมูล และไม่เห็นบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนดังเช่นอาจารย์
ผู้สอน หรือคณะกรรมการทวนสอบ ก็ตาม แต่ฝ่ายวิชาการตอ้งเตรียมการต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้บริหารหลักสูตร เช่น จัดท าคู่มอืการทวนสอบ เตรียมแบบประเมินตนเองของนกัศึกษา หรือแบบรายงานการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เป็นต้น 
 ในส่วนน้ี จึงจะกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ อาจารยผ์ู้สอน คณะกรรมการ
บรหิารประจ าหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการคณะ/วิทยาลยั (หรือคณะกรรมการบรหิารคณะ/วิทยาลัย) และ
คณะกรรมการทวนสอบ 
 
 4.1 อาจารย์ผู้สอน 
  1) ศึกษากระบวนการทวนสอบทีป่รากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และเลือก
กระบวนการทีส่อดคลอ้งกบัรายวิชาของตน รวมถึงสอดคลอ้งกับมาตรฐานผลการเรียรู้ในแตล่ะด้าน 
  2) ระบุกระบวนการทวนสอบในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
  3) ด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ 
  4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรอืรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) โดยรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายงาน
ดังกล่าว และส่งไปยงัอาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร 
  5) เตรียมข้อมลูต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา หรือตามที่คณะกรรมการทวนสอบรอ้งขอ เพือ่
ประโยชน์ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
  6) ศึกษาผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาจากคณะกรรมการทวนสอบ และ
ความเห็นของคณะกรรมการบรหิารประจ าหลกัสูตร เพื่อน ามาปรบัปรุงพฒันาการเรียนการสอนของรายวิชา
ตนเองต่อไป 
 
 4.2 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร9 
  1) สร้างความเข้าใจในเรื่องการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาแก่อาจารยผ์ูส้อน 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวบง่ช้ีในการบรหิารหลกัสูตร และการประกันคุณภาพภายในระดบัหลักสูตร 
  2) คัดเลือกรายวิชาในหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน
ในปีการศึกษาน้ันๆ เพื่อทวนสอบ และ (หากเป็นไปได้) ในปกีารศึกษาต่อๆ ไป รายวิชาที่คัดเลอืกมาไม่ควรซ้ า
กัน ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนทัง้หลักสูตร 

                                                             
9 องค์ประกอบ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือน้ี เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2557 
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  3) เตรียมข้อมลูต่างๆ ในการทวนสอบ หรือตามที่คณะกรรมการทวนสอบร้องขอ เพือ่
ประโยชน์ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
  4) ศึกษารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาจากคณะกรรมการทวน
สอบ และท าความเห็นสง่กลบัไปยงัอาจารย์ผูส้อนในรายวิชาน้ันๆ เพื่อให้น าไปปรบัปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอนของรายวิชาตนเองต่อไป 
  5) รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา เพื่อใช้ในการ
ปรับปรงุหลักสูตรตอ่ไป 
  6) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อเตรียมการรับการตรวจประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร และน าส่งรายงานดังกล่าวต่อคณะ/วิทยาลัย ต่อไป 
  7) ศึกษาความเห็นในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ของคณะกรรมการ
วิชาการคณะ/วิทยาลัย (หรอืคณะกรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัย) เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาการบริหาร
หลักสูตร และการเรียนการสอนต่อไป 
 
 4.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ/วิทยาลัย (หรือคณะกรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัย) 
  1) สร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติแก่คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร ซึ่งการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาเป็นส่วน
หนึ่งของตัวบง่ช้ีในการบรหิารหลกัสูตร รวมถึงการประกันคุณภาพภายในระดับหลกัสูตร และมผีลต่อการ
ประกันคุณภาพภายในระดบัคณะ/วิทยาลัย 
  2) พิจารณารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และท าความเห็นส่งกลบัไปยัง
คณะกรรมการบรหิารประจ าหลักสูตร 
  3) รวบรวมรายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) ทั้งหมด เพือ่เตรียมการรบัการ
ตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ/วิทยาลัย 
  4) ส่งรายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) ไปยังฝ่ายวิชาการ 
  5) ศึกษาความเห็นในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ของฝ่ายวิชาการ เพื่อ
น ามาปรบัปรุงพฒันาการบริหารหลักสูตร และการเรียนการสอนต่อไป 
 
 4.4 คณะกรรมการทวนสอบ 
  1) ก าหนดระยะเวลาการทวนสอบประจ าปกีารศึกษา และแจ้งต่อคณะกรรมการบรหิาร
ประจ าหลักสูตรได้รบัทราบ เพือ่เตรียมการรบัการทวนสอบ 
  2) แจ้งให้อาจารยผ์ู้สอน และคณะกรรมการบรหิารประจ าหลักสูตร เตรียมข้อมลูต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกบัการทวนสอบ อาทิ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และเอกสารประกอบการสอน เป็นต้น 
  3) ศึกษาข้อมูลต่างๆ ในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้านของแต่ละรายวิชาจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดทีเ่ปิดสอนในปกีารศึกษาน้ันๆ 
  4) ประมวลผล และรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาแก่คณะกรรมการบรหิาร
ประจ าหลักสูตร พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 
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5. แบบฟอร์มการทวนสอบ 
 
 1.1 แบบประเมินตนเองของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1.2 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการก ากบั
มาตรฐานวิชาการประจ าหลักสูตร 
 1.3 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยอาจารยผ์ู้สอน 
 1.4 แบบรายงานผลการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา โดยคณะกรรมการ
ทวนสอบ 
 1.5 แบบสรุปรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรูทุ้กรายวิชาของหลกัสูตร 
โดยคณะกรรมการทวนสอบ 
  
 


