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ค าน า 

 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต เป็นส่วนหนึ่งในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน เป็นข้อก าหนดเฉพาะที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นเพื่อให้

บัณฑิต ในการจัดการเรียนการสอนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมิน การทวนสอบความรู้ความสามารถของ

นิสิตในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

สถาบันอดุมศึกษาต้องก าหนดให้มีระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร โดยต้องก าหนดให้มีระบบ

และกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อยืนยันว่านิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการ

เรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิเป็นอย่างน้อย 

กองบริการการศึกษา จึงได้จัดท าแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อใช้ส าหรับเป็น
แนวปฏิบัติให้กับคณะ/มหาวิทยาลัยในการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิตต่อไป 
 
      
        

       ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ทพ. วินัย ศิริจิตร 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
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สารบัญ 
 

                             หน้า 
สาระส าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4 
การทวนสอบและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 9 
ระดับของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ 11 
การน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิตไปใช้ใน 15 
กระบวนการด าเนินงานของหลักสูตร 16 
ตารางแสดงระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต 17 
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สาระส าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education:TQF: HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิการแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น มาตรฐาน
ผลการเรียนรูของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับ
คุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องการเปิดโอกาส ให้เทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบกา
รณซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิต
ให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
หลักการส าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมุ่งให้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการน าแนวนโยบายในการพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ตามที่ก าหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการ
อุดมศึกษาไปสู การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย์ การ
เรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู  เพ่ือให้มั่นใจว่าบัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรูตามท่ีมุ่งหวังไดจริง  

2. มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ าเชิง
คุณภาพ เพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่ เกี่ยวข้องได้เข้าใจและมั่นใจถึง
กระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา คือ ก าหนดมาตรฐานผลการเรียน
รูของบัณฑิตที่คาดหวังไว้ก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้นั้นอย่างสอดคล้องและส่งเสริมกันอย่าง
เป็นระบบ  

3. มุ่งที่จะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่ได้ด าเนินการไวแล้วเข้าด้วยกันและเชื่อมโยงเป็น
เรื่องเดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายให้ผู้เกี่ยวข้องไดเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความหมายและความมี
มาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับต่างๆ  

4. มุ่งใหคุ้ณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียง
กันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะ
ช่วยก าหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยเปิดโอกาสให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอย่างหลากหลาย โดยมั่นใจถึง
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ผลผลิตสุดท้ายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู ตามที่มุ่งหวัง 
สามารถประกอบอาชีพไดอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและเป็นคนดีของสังคม 
ช่วยเพ่ิมความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย  

 
วัตถุประสงค์ของการจัดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. เพ่ือเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการน าแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามที่
ก าหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการ
น าไปเป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  

2. เพ่ือก าหนดเปูาหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจนโดยก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่
คาดหวังในแต่ละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาต่างๆ และเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาได้ใช้เป็นหลักและเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการจัดการศึกษา เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้  ตลอดจน
กระบวนการวัด และการประเมินผลนักศึกษา  

3. เพ่ือเชื่อมโยงระดับต่างๆ ของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาให้เป็นระบบ เพ่ือบุคคลจะไดมีโอกาสเพ่ิมพูน
ความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความชัดเจนและโปร่งใสสามารถ
เทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับต่างๆ กับนานาประเทศได  

4. เพ่ือช่วยให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเป็นกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง และให้ใช้เป็นกรอบอ้างอิงส าหรับผู้ประเมินของการ ประกันคุณภาพภายนอก
เกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน  

5. เพ่ือเป็นกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในกลุ่ม ผู้ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ
เกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรูความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพ และสมรรถนะใน
การท างาน รวมทั้งคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่คาดว่าบัณฑิตพึงจะมี 

6. เพ่ือประโยชนในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศใน
การย้ายโอนนิสิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนข้ามสถาบัน และการรับรองคุณวุฒิผู้ส าเร็จ
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  

7. เพ่ือให้มีการก ากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแตล่ะสาขาวิชา  
8. เพ่ือน าไปสูการลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การด าเนินการให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความ

เข้มแข็ง 
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หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 6 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 ความมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม 
1.3 ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
1.4 ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
1.5 การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี 

2. ด้านความรู้  
2.1 ความรู้เชิงวิชาการท่ัวไป 
2.2 ความรู้เชิงวิชาชีพ 
2.3 ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
2.4 ความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
2.5 ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมเติม เรียนรู้และแสวงหาความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนางาน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  
3.1 ความสามารถในการคิดเพ่ือการวางแผนการท างานให้การปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
3.2 การจัดล าดับความส าคัญของงานได้อย่างเหมาะสม 
3.3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
3.4 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
3.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและบุคคลทั่วไป 
4.2 ความสามารถในการท างานเป็นทีม 
4.3 ความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่ 
4.4 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.5 ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 
5.2 ความสามารถในการพูดเพ่ือสื่อสารความคิดของตนเองต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
5.3 ความสามารถในการเขียนเพื่อสื่อสารความคิดของตนเองต่อผู้อื่นอย่างถูกต้อง 
5.4 ความสามารถทางด้านสถิติและการค านวณ 
5.5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 
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6. ด้านทักษะวิชาชีพ  
6.1 มีทักษะปฏิบัติงานในการให้บริการทางวิชาชีพ 
6.2 มีทักษะการตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
6.3 ความรู้ทางวิชาชีพกับการประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน 
6.4 มีความตื่นตัว ระมัดระวัง และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ 
6.5 มีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 1)  ด ารงตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ และประพฤติตาม
จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพทันตกรรม บัณฑิตต้องเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สามารถ
ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการประกอบวิชาชีพในสังคมพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม มีจิตส านึก และการ
ด ารงไว้ซึ่งการผดุงเกียรติศักดิ์และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 2)  ค านึงถึงประโยชน์และสิทธิของผู้ปุวยเป็นส าคัญ โดยปฏิบัติต่อผู้ปุวยอย่างเท่าเทียมกันด้วยความ 
เห็นอกเห็นใจ และตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ สามารถสื่อสารในการด าเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก 
สร้างสัมพันธภาพที่ดี ให้ค าแนะน าในการตัดสินใจรักษาโรค และจูงใจผู้ปุวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ระหว่างการรักษาได ้
 3)  มีความรอบรู้ในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถตรวจ วินิจฉัย วางแผนและให้การรักษา 
แบบองค์รวมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของการคิดเชิงวิเคราะห์ปัญหา 
 4)  สามารถด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และดูแลรักษาผู้ปุวยทางทันตกรรม โดย
ค านึงถึง สุขภาพองค์รวมตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้ค าปรึกษา
แนะน า เพื่อน าไปสู่การดูแลที่สอดคล้องกับความต้องการและคาดหวังของผู้ปุวยตามหลักวิชาการ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายสอดคล้องกับนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ 
 5)  ตระหนักถึงข้อจ ากัดและระดับสมรรถนะของตน รวมทั้ งพิจารณาส่งต่อผู้ปุวยอย่างเหมาะสม 
สามารถตรวจ วินิจฉัย โรคและความผิดปกติของช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้าตลอดจนความผิดปกติทาง
กายที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ วางแผนจัดล าดับการรักษาและการปูองกันการเกิดโรค และฟ้ืนฟูสภาพช่องปากได้
อย่างครบถ้วน เหมาะสมกับผู้ปุวยแต่ละราย 
 6)  มีบุคลิกภาพดี มีคุณลักษณะซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ สื่อสารปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ปุวย ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไปด้วยความสุภาพและให้เกียรติ รวมทั้งเป็นผู้น า และผู้ตามได้ตามบริบท   
 7)  สืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และน าไปประยุกต์ใน
การ ดูแลผู้ปุวยอย่างเหมาะสมมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก้าวทันเทคโนโลยี 
ข้อมูลข่าวสาร ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนางาน
วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม   
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 8)  ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 9)  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพทันตกรรม 
 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา ในหมวด 5 ของ มคอ.2 ระบุว่า 
 ข้อ ๑๙ เวลาเรียนนิสิตที่มีสิทธิ์จะได้รับการวัดและการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ จะต้องมี
เวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น ในกรณีที่นิสิตมีเวลา
เรียนต่ ากว่าที่ก าหนด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้รับการวัดและการประเมินผล
การศึกษาก็ได้ ทั้งนี้ อาจารยผ์ู้สอนในรายวิชานั้นต้องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 
 ข้อ ๒๐ ระบบการประเมินผลการศึกษา 
  ๒๐.๑ การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระบบค่าระดับคะแนน ๘ ระดับ ดังนี้ 

 
   โดยจะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   ๒๐.๑.๑ ในรายวิชาที่นิสิตเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นระดับขั้น 
   ๒๐.๑.๒ เปลี่ยนจาก I ก่อนเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตลงทะเบียน 
   ๒๐.๑.๓ เปลี่ยนจาก IP ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือรายวิชาสารนิพนธ์หรือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ 
 

 
 
 
 
 
 

ค่าระดับคะแนน เกรด ความหมาย 
๔.๐๐ A ดีเลิศ (Exceptional) 
๓.๕๐ B+ ดีมาก (Very Good) 
๓.๐๐ B ดี (Good) 
๒.๕๐ C+ ค่อนข้างดี (Fair) 
๒.๐๐ C พอใช้ (Satisfactory) 
๑.๕๐ D+ ค่อนข้างอ่อน (Quite poor) 
๑.๐๐ D อ่อนมาก (Very Poor) 

๐ F ตก (Fail) 
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การทวนสอบและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

การทวนสอบ (Verification) เป็นกระบวนการในการตรวจสอบ ที่ควรเกิดขึ้นควบคู่กับการด าเนิน
กิจกรรมใดๆ ตลอดเวลา เพ่ือยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการทวนสอบ
ต้องมีระบบในการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ คือ การด าเนินการตรวจสอบด้วยวิธีการใดๆที่เหมาะกับ
ลักษณะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและวิธีการประเมินผลที่ใช้ เพ่ือยืนยันว่า  นิสิตมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตรงตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้ในรายวิชาและหลักสูตร  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้การทวนสอบเป็นส่วนหนึ่งของความ
รับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ซึ่งจะต้องด าเนินการที่
ให้เกิดความมั่นในได้ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และมีการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จ นั่นคือ ต้องมีการทวนสอบ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกอาจต้องการ
ตรวจสอบด้วยว่าได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ 

ในกระบวนการของการด าเนินการหลักสูตรตาม มคอ.1 - มคอ.7 ได้ให้ความส าคัญกับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ในทุกข้ันตอน ดังนี้ 

๑. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

๒. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยระบบการศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

๓. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 

๒.๑.๑ คณะก าหนดระบบและกลไกการด าเนินงานการทวนสอบรายวิชาที่มีการสอน ซึ่ง

สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒.๑.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแผนการทวนสอบทั้งรายวิชาทฤษฎีและรายวิ ชา

ปฏิบัติ โดยการสุ่มเป็นจ านวนร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน แต่ละปีการศึกษา และจะด าเนินการให้

แล้วเสร็จหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

๒.๑.๓ ตรวจสอบวิธีการประเมินผลการศึกษา ความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของ

รายวิชาการให้คะแนน และผลการศึกษาของนิสิตในรายวิชาที่ทวนสอบ พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการทวน

สอบรายวิชาที่ทวนสอบ โดยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ และเสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ

พิจารณาและให้ความเห็น 
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กรณีที่เป็นการทวนสอบรายวิชาทางคลินิก ก าหนดให้มีผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่นิสิตขึ้น

ฝึกปฏิบัติงานและนิสิตมีส่วนร่วมในพิจารณาโดยอาจด าเนินการผ่านแบบสอบถาม หรือแบบสอบสัมภาษณ์ก็ได้ 

๒.๒ การทวนสอบระดับหลักสูตร 

๒.๒.๑ จัดให้มีการทวนสอบระดับหลักสูตรทุก 7 ปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่ง

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๒.๒.๒ จัดให้มีระบบการติดตามข้อมูล ดังนี้ 

 (๑) การได้งานท าของบัณฑิต 

 (๒) การศึกษาต่อของบัณฑิต 

 (๓) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 (๔) การได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องของบัณฑิต 

๒.๒.๓ วิเคราะห์ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตของรายวิชาทุกรายวิชา การประเมินจาก

สถานที่ศึกษาภาคปฏิบัติ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตใหม่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของ

หลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 

๒.๒.๔ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) หมวดที่ 7 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา ให้ระบุ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตใน
รายวิชาและการด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  ซึ่งวิธีการทวนสอบฯ ที่
ระบุนี้จะถูกน าไปประเมินหลังจากจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นและรายงานผลการทวนสอบไว้ใน รายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลของ
แต่ละรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา โดยให้ รายงาน
สรุปผลการทวนสอบที่ได้ด าเนินการตามที่ระบุใน มคอ.3  ไว้ใน มคอ.5 หมวดที่ 3 ข้อ 7 การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ก าหนดให้มีการรายงานผลดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานในข้อที่ 6 คือ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา      ที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 
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ระดับของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 2 ระดับ ได้แก่ การ
ทวนสอบระดับรายวิชาและการทวนสอบระดับหลักสูตร 

1. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา  
เป็นการทวนสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของรายวิชา เมื่อสิ้นภาค

การศึกษา โดยควรทวนสอบจาก 2 กระบวนการหลัก ดังนี้ 
 1.1 การทวนสอบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การทวนสอบความถูกต้องเหมาะสมของแผนการ
สอน (มคอ.3) การทวนสอบความเหมาะสมของสาระวิชาที่บรรจุไว้ในแผนการสอนว่า หากสอนตามที่ระบุใน 
มคอ.3 จะท าให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้จริง ควรมีหลักฐานแสดงอย่างเห็นได้ชัด เช่น การสัมภาษณ์
ผู้เรียน การให้ผู้เรียนเขียนแสดงผลการเรียนรู้ และน ามาเทียบกับผลที่ผู้สอนได้เก็บข้อมูลไว้ นั่นคือ การทวน
สอบจึงเป็นการเก็บข้อมูล เพ่ือน ามาเป็นหลักฐานยืนยันว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้เกิดได้จริง 

1.2 การทวนสอบในการประเมินผล ได้แก่ การตรวจสอบการท าข้อสอบของผู้เรียน การวิเคราะห์
ข้อสอบว่าสามารถวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ได้ตรงตามที่ระบุหรือไม่ เกณฑ์การให้คะแนนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์หรือคะแนนสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าคะแนนและเกรดที่ผู้เรียนแต่ละคนได้รับเป็นสิ่งที่เหมาะสม 
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2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
เป็นการทวนสอบในภาพรวมของการใช้หลักสูตร ซึ่งควรท าตลอดการใช้หลักสูตรเป็นระยะๆ เพ่ือ

ตรวจสอบการบริหารและด าเนินการของหลักสูตร ว่าได้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรที่วางไว้หรือไม่ และรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการรายงานผลการใช้
หลักสูตรเมื่อเสร็จสิ้นการใช้หลักสูตร สามารถท าได้โดย การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นระยะๆ 
เพ่ือรวบรวมข้อมูล ทบทวน ตรวจสอบผลการด าเนินการของหลักสูตร ควรเป็นการรวบรวมทุกปีการศึกษา       
และเม่ือครบเวลาการใช้หลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีการทวนสอบหลักสูตร โดยการประเมิน
และรวบรวมผลจากผู้มีส่วนร่วมในการใช้หลักสูตร ได้แก่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้สอน ผู้เรียน บัณฑิต 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยอาศัยเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัด
ประชุมการประเมินผลหลักสูตร เป็นต้น  

 
ตัวอย่างวิธีการในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  
 

ทวนสอบโดย ผู้เกี่ยวข้อง วิธีการ 
1. การได้งานท า 
 
2. ความพึงพอใจต่อบัณฑิต 
 
3. การรับรู้สมรรถนะของตนเอง 
 
4. ความพร้อมท างาน 
 
 
5. ความพร้อมในการศึกษาต่อ 
 
6. สมรรถนะบัณฑิต 

บัณฑิต 
 
ผู้ใช้บัณฑิต 
 
บัณฑิต 
 
บัณฑิต 
ผู้ใช้บัณฑิต 
 
สถาบันการศึกษาต่อ 
 
องค์กรวิชาชีพ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเครือข่ายสถาบัน 

แบบส ารวจ 
 
แบบส ารวจ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบส ารวจ/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบส ารวจ/แบบสัมภาษณ์ 
 
 
แบบส ารวจ/แบบสัมภาษณ์ 
 
Exit exam 
National license exam 
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ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 

ตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดให้หลักสูตรต้องมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต จึงก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องรับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ผลการ
เรียนรู้ของนิสิตในรายวิชา จ านวนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยจะต้อง
มีผลคะแนนการทวนสอบเฉลี่ยอยู่ในระดับดีข้ึนไป  

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นไปตามระบบและกลไก ดังนี้ 
1. คณะแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา ประกอบด้วย 

1.1 ประธาน ได้แก่ คณบดีหรือรองคณบดีฝุายวิชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน 
1.2 กรรมการจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร 
1.4 กรรมการจากอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา 

ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ ควรแต่งตั้งตั้งแต่ก่อนเริ่มปีการศึกษา 
โดยอาจแต่งตั้งได้หลายชุด จ านวนคณะกรรมการแต่ละชุดขึ้นกับความเหมาะสมของจ านวนรายวิชาและ
ภาระหน้าทีแ่ละผู้สอนวิชานั้นๆ จะไมเ่ป็นกรรมการทวนสอบรายวิชาของตนเอง แต่เป็นผู้ให้ข้อมูลของรายวิชา 

2. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ก าหนดแนวทางการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้  

3. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ ประจ าแต่ละภาคการศึกษา 

4. หลักสูตรส่งรายชื่อรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลายประจ าปี
การศึกษานั้นๆ ไปยังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ 

5. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้  ก าหนดรายวิชาที่จะทวนสอบในแต่ละภาค
การศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยจะ
ด าเนินการทวนสอบให้ครบทุกรายวิชาในหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ก าหนดของหลักสูตร 

6. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ จะแจ้งรายชื่อรายวิชาที่
จะทวนสอบไปยังหลักสูตร 

7. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ประจ ารายวิชา  ในการ
จัดเตรียมข้อมูล เอกสารที่จ าเป็นส าหรับการทวนสอบฯ เช่น มคอ.3-6 ข้อสอบ ผลการเรียน รายงาน ชิ้นงาน 
เป็นต้น 

8. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผล
การเรียนรู้ระดับรายวิชาตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งวิธีการทวนสอบ ขึ้นอยู่กับบริบท และความเหมาะสม
ของรายวิชา เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลได้ด าเนินการจนบรรลุมาตรฐานผล
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การเรียนรู้ที่คาดหวัง อย่างไรก็ตามคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ควร
ด าเนินการดังนี้ 

8.1 ประเมินความสอดคล้องของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของนิสิต ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล ตัวชี้วัดความส าเร็จของผล
การเรียนรู้ และหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2 หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)) 

8.2 สุ่มตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จากผลการเรียนรู้ที่นิสิตได้รับจากวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา 

8.3 สุ่มตรวจสอบการประเมินผล การให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่ระบุในแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยอาจพิจารณาจากการให้คะแนนจากรายงาน ผลงานจาก
การเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม แบบทดสอบ 

8.4 ใช้ข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษามาประกอบการทวนสอบ 

9. เมื่อการด าเนินการทวนสอบเสร็จสิ้น คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้  รายงาน
สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้  ไปยังคณะกรรมการบริหารคณะ และไปยังหลักสูตร เพ่ือให้
หลักสูตรน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงรายวิชา และหลักสูตรแจ้งผลการทวนสอบไปยังอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงรายวิชาให้เป็นไป
ตามความคาดหวังของหลักสูตร  
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การน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิตไปใช้ 
ในกระบวนการด าเนินงานของหลักสูตร 

 
เมื่อผู้เกี่ยวข้องได้รับผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิตแล้ว ต้องมีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา น าผลผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของรายวิชา ไปรายงานใน 

มคอ.5 หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ข้อ 7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และ

น าไปวางแผนพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาให้เป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร  

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของรายวิชาของหลักสูตรไป
เป็นข้อมูลประกอบการรายงานใน มคอ.7 หมวดที่  6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3 การประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตัวบ่งชี้ที่ 6 มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละปีการศึกษา 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร น าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของ
รายวิชาของหลักสูตร เป็นข้อมูลประกอบการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร ในมคอ.7 หมวดที่ 9 แผน
ด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ข้อ 2 ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

4. คณะกรรมการบริหารคณะ น าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของรายวิชาของหลักสูตร ไป
เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต 
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ตารางแสดงระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 
ผู้รับผิดชอบ กระบวนการ ระยะเวลา ผลที่ได้รับ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ท ว น ส อ บ
ผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการ
เรียนรู้ 

คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ 

ก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา แ น ว ท า ง ก า ร ท ว น ส อ บ
ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ และ
ปฏิทินการด าเนินงาน ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ 
หลักสูตรส่งรายช่ือรายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษา
ปลาย ประจ าปีการศึกษานั้นๆ  

ก่อนเปิดภาคการศึกษา รายชื่อรายวิชาที่จะทวนสอบ 

ก าหนดรายวิชาที่จะทวนสอบในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

แจ้งรายช่ือรายวิชาที่จะทวนสอบไปยัง
หลักสูตร 

สิ้นสุดภาคการศึกษา 

ด าเนินการทวนสอบ สิ้นสุดภาคการศึกษา รายงานผลการทวนสอบ 
รายงานผลการทวนสอบไปยัง  

1. คณะกรรมการบริหารคณะ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สิ้นสุดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารคณะ 
และอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลักสูตร น าผลการทวนสอบ
ไปวางแผนพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร 

อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอ บ
หลักสูตร 

รายงานผลการทวนสอบไปยังอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

สิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
น าผลการทวนสอบไปวางแผน
พัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
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เอกสารหลักฐาน

1. การจัดการเรยีนการสอนเปรยีบเทยีบกับแผนการเรยีนการสอน

ตรง ไม่ตรง

Curicurum mapping

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

                          

แบบทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ รายวิชา

ชื่อวชิา 

ภาควชิา 

ปกีารศึกษา 

มี ไม่มี

รหสัวชิา 

นิสิตหลักสูตร 

ภาคการศึกษา

คุณธรรม

การทบทวนเนื้อหา

มคอ.3 - 4

การทบทวนผู้สอน

มคอ.3 - 5

มี

ทางวชิาชีพ

ทกัษะการวเิคราะห ์

เชิงตัวเลขฯ

จ านวนชั่วโมงสอน

ตรงตามแผน

จริยธรรม

หวัข้อสอนที่ไม่

ทกัษะทาง

ปญัญา 
ความรู้ 

ประสิทธผิลวธิสีอนที่ท าใหเ้กิดผลการเรียนรู้

คุณธรรม
ความรู้

ทักษะทาง ทักษะความสัมพันธ ์ ทักษะการวเิคราะห์ 

จริยธรรม ปัญญา ระหวา่งบุคคลฯ เชิงตัวเลข การส่ือสารฯ

ไม่มีมี ไม่มี

เอกสารหลักฐาน

ทักษะพิสัยทาง

ทางวชิาชีพ

ข้อเสนอแนะ ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหวา่งบคุคลฯ

ทกัษะพสัิยทางครอบคลุมตามแผน
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2. สรปุผลการจัดการเรยีนการสอน

คงอยู่ ถอน A  B+  B C+  C D+  D  F

3. ปญัหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ

วธิกีารทวนสอบ

ผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 
ความคลาดเคล่ือนจากแผน เอกสารหลักฐาน

ด้านวธิกีารประเมิน

 

จ านวนนิสิต 
การกระจายระดับคะแนน 

ลงทะเบยีน 

เอกสารหลักฐานลักษณะปญัหาที่พบ (ถ้าม)ี

ด้านก าหนดเวลา 

ไม่มีมี มี ไม่มี

ลักษณะปญัหาที่พบ (ถ้าม)ี
ปญัหาด้านบริหารและองค์กร

ปญัหาด้านทรัพยากรและส่ิง

อ านวยความสะดวก
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4. การประเมินรายวิชา

5. แผนการปรบัปรงุ

คณะผู้ทวนสอบ

หวัหน้าภาควชิา

2. .............................................................................................. อาจารย์ผู้สอน

3. .............................................................................................. อาจารย์ผู้สอน

4. .............................................................................................. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา

การเรียนการสอนตามที่ได้เสนอ

ความก้าวหน้าของการปรับปรุง

ในภาคการศึกษาถัดไป

ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา ความเหน็อาจารย์ผู้สอน ผลการประเมินรายวชิาโดยอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

ต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงรายวชิา

จุดแข็ง จุดอ่อนจุดอ่อนจุดแข็ง
เอกสารหลักฐาน

เพื่อการปรับปรุง

ในการปรับปรุงรายวชิา

การด าเนินการอื่นๆ

ความเหน็อาจารย์ผู้สอน

เพื่อการปรับปรุง

เอกสารหลักฐาน
ข้อเสนอแนะของผู้สอน

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

วนัที่           เดือน                                   พ .ศ.             

1. ..............................................................................................

ประธานคณะกรรการบริหารหลักสูตร

คณะกรรการบริหารหลักสูตร รับทราบ


