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วัตถุประสงค์ 
 
   1. สรุปหลักการและขั้นตอนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรได้ 
   2. สรุปองค์ประกอบของรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรได้ 
 
 
กิจกรรมการอบรม 
 
    ให้ผู้อบรมท ากิจกรรมการอบรม 2 กิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ 3.1 หลักการและขั้นตอนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
กิจกรรมที่ 3.2 การรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
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กจิกรรมที ่3.1 หลกัการและขัน้ตอนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูร้ะดบัหลักสตูร 

 

กรอบแนวคิดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
 จากเอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของ

ทุกสาขาวิชา ในข้อ 10 จะก าหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้  ตัวอย่าง ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ในเอกสารแนบท้ายประกาศ
ข้อ 10 ได้ก าหนดรายละเอียดไว้ดังนี้ 

 
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

 
10. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 สถาบันการศึกษาต้องก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
พยาบาลศาสตร์เป็นอย่างน้อย โดยด าเนินการทั้งการทวนสอบระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร
และก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน 
10.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
 สถาบันจะต้องจัดท าการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติโดย
สถาบันการศึกษา หรือคณะ/วิทยาลัยก าหนดระบบและกลไกในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวน
สอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนนกับกระดาษค าตอบ รวมทัง้การประเมินด้วย
วิธีอ่ืนที่ก าหนดในรายละเอียดวิชา รวมทั้งการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ถ้ามี) 
ซึ่งสถาบันการศึกษาจะต้องมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะทุกภาคการศึกษา 
10.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
 ด าเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ครอบคลุม ผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐาน
สาขาพยาบาลศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพ่ือประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
โดยมีการประเมินจากหลายแหล่ง รวมถึงการประเมินโดยแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิตบัณฑิตใหม่ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเป็นการพิสูจน์ว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่ก าหนด
ในรายละเอียดหลักสูตร 
 

 
หลักการของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
 จากข้อ 10.2 ในเอกสารแนบท้ายประกาศดังกล่าว น าไปสู่การก าหนดหลักการของการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรไดด้ังนี้  
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1. เป็นกระบวนการประกันคุณภาพของการด าเนินงานของหลักสูตร 
2. เป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ของหลักสูตรอย่างเป็นระบบ  
3. เป็นการประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
4. เป็นการพิสูจน์ว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)  
5. เป็นการประเมินจากหลายแหล่ง รวมถึงการประเมินโดยแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตใหม่ และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย  
 

หลักการส าคัญท่ีคณะกรรมการทวนสอบฯ ควรยึดเป็นกรอบในการด าเนินการคือ การใช้หลักการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรและหลักการประเมินเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรไม่ใช่การประเมินเพื่อตัดสินผล 
 
วัตถุประสงค์ของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
 จากหลักการข้างต้นน าไปสู่การก าหนดวัตถุประสงค์ของการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรได้ดังนี้ 
 1. เพ่ือแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการด าเนินงานของหลักสูตรมีคุณภาพตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานของ
หลักสูตร  

2. เพ่ือแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ว่านักศึกษาท่ีเรียนชั้นปีสุดท้ายมีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่
หลักสูตรก าหนด 

3. เพ่ือแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร 
 
การพัฒนาระบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

1. ให้สถาบันการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ขึ้นมา 1 
ชุดที่ประกอบด้วย  

(1) กรรมการจากผู้บริหารวิชาการระดับคณะ  
(2) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการ

ทั้งหมด (ในกรณีในระยะเริ่มต้นการด าเนินงานอาจยังไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก่อนก็ได้) 
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จ านวนกรรมการในแต่ละประเภทพิจารณาตามความจ าเป็นของปริมาณภาระงานของ
คณะกรรมการ โดยก าหนดให้กรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่กรรมการและเลขานุการ  
2. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  

(1) ก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  

(2) ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการทวนสอบประจ าปีการศึกษาที่มีผู้ส าเร็จการศึกษา โดย
ก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องด าเนินการของผู้เกี่ยวข้อง  

(3) ก าหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
เพ่ือการเตรียมพร้อม ได้แก่ รายงานผลการจัดการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร แหล่งฝึกปฏิบัติ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา และการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา  

(4) ด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
(5) จัดท ารายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษาเสนอต่อสภา

สถาบันการศึกษาหรือต้นสังกัดที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของสถาบันการศึกษา 
 
ขั้นตอนการทวนสอบระดับหลักสูตร  

1. ก าหนดลักษณะข้อมูล แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ที่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ที่
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสาขาวิชา เพ่ือประเมินความส าเร็จของการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพของสถาบันการศึกษา  

2. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลตามที่ก าหนดไว้  

3. ใช้ข้อมูลทีบ่่งชี้ระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรทั้งของนักศึกษาใน
ชั้นปีสุดท้าย และคุณภาพของบัณฑิต ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น ผลการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive examination) ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualified examination) ผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ ข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต มาใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

4. ก าหนดโครงสร้างและจัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นอย่างไร นักศึกษา
ที่เรียนในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร และบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรครบถ้วนเพียงใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าบรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือให้
สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา และข้อมูลในการการปรับปรุงหลักสูตรที่
สถาบันการศึกษารับผิดชอบต่อไป  
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การวิเคราะห์ข้อมูลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

การด าเนินการวิเคราะห์ผลการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ระดับหลักสูตร  เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรแต่ละ
ข้อ จึงควรด าเนินการเป็น 3 ส่วนหลักดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ผลและแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการด าเนินงานของหลักสูตรมีคุณภาพตามตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงานของหลักสูตร  

2. การวิเคราะห์ผลและแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ว่านักศึกษาที่เรียนชั้นปีสุดท้ายมีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

3. การวิเคราะห์ผลและแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 
1. การวิเคราะห์ผลและแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการด าเนินงานของหลักสูตรมีคุณภาพตามตัวบ่งช้ีการ

ด าเนินงานของหลักสูตร  
ค าถามที่ใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์คุณภาพการด าเนินงานของหลักสูตร คือ การด าเนินงานของ

หลักสูตรมีคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของการประเมินการด าเนินงานหลักสูตรหรือไม่ แหล่งข้อมูลหลักท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ของแต่ละปีการศึกษาย้อนหลัง 3-5 ปีจากปีที่ท า
รายงานการทวนสอบระดับหลักสูตร เพื่อสะท้อนให้เห็นว่ามีการใช้ผลการประเมินการด าเนินงานหลักสูตรของแต่
ละปีเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานหลักสูตรในประเด็นอะไรบ้าง และการปรับปรุงเหล่านั้นส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างไร แหล่งข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพการด าเนินงานหลักสูตรคือ 
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) และความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรทีเ่ข้าร่วม
การปรึกษาหารือกับกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประเด็นส าคัญท่ีควรวิเคราะห์มี
ดังนี้ 

ข้อมูลจาก มคอ.7 ประเด็นการวิเคราะห์เพื่อน าเสนอในรายงานการทวนสอบ 

หมวด 2 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 

หมวด 6 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้  
หมวด 7 คุณภาพการสอน 

หมวด 8 และ หมวด 9 สรุปผลการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 ในแต่ละประเด็นหลักควรวิเคราะห์ในประเด็นย่อยอะไรบ้างนั้น ให้ท่านศึกษาจากท่ีเสนอแนะไว้ใน
ตัวอย่างโครงสร้างรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
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2. การวิเคราะห์ผลและแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ว่านักศึกษาที่เรียนชั้นปีสุดท้ายมีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด 

 ค าถามที่ใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
คือ นักศึกษาที่เรียนชั้นปีสุดท้ายมีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนดหรือไม่  
แหล่งข้อมูลหลักท่ีสะท้อนผลดังกล่าวและน ามาใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ 

1. ผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา เพ่ือเป็นการยืนยันว่านักศึกษามีคุณลักษณะ 
ความรู้และทักษะผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษามากน้อยเพียงใด ซึ่งจะต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร การรายงานผลต้องชี้ให้เห็นว่านักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ย้อนหลัง 3-5 ปี มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาจ านวนเท่าใด คิดเป็น
ร้อยละเท่าใด 

2. ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หรือ การสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualification Examination) หรือการสอบอื่น ๆ ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการส าเร็จการศึกษา (Exit Examination) 
จะใช้ผลการสอบใดขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละหลักสูตรที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับสภาวิชาชีพที่
ก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง การรายงานผลต้องชี้ให้เห็นว่านักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายย้อนหลัง 3-5 ปี มผีู้ที่สอบผ่านเกณฑ์และสอบไม่ผ่านเกณฑ์จ านวนเท่าใด คิดเป็นร้อยละเท่าใด 

3. ผลการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ หรือ การสอบอ่ืน ๆ ตามที่สภาวิชาชีพก าหนด การรายงานผล
ต้องชี้ให้เห็นว่านักศึกษาชั้นปีสุดท้ายย้อนหลัง 3-5 ปี มีผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์และสอบไม่ผ่านเกณฑ์เพ่ือขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพจ านวนเท่าใด คิดเป็นร้อยละเท่าใด 

4. ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรที่เข้าร่วมการปรึกษาหารือกับกรรมการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
3. การวิเคราะห์ผลและแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้

ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ค าถามที่ใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา คือ บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือไม่  
แหล่งข้อมูลหลักท่ีสะท้อนผลเกี่ยวความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะของบัณฑิตได้แก่ รายงาน
ผลการติดตามการปฏิบัติงานของบัณฑิตและความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบัณฑิต ซึ่งทุก
หลักสูตรต้องด าเนินการและรายงานผลบางส่วนไว้ใน มคอ.7 ดังนั้น การออกแบบการวิจัยติดตามคุณภาพบัณฑิต
แต่ละรุ่นจึงจ าเป็นต้องให้เหมาะสมและครอบคลุมแหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลต้องเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตจริง ๆ  ซึ่งจะเป็นใครบ้างนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละวิชาชีพ ประเด็นที่ใช้เป็นกรอบในการติดตามบัณฑิตก็ต้อง
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สามารถอธิบายได้ว่าบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษามากน้อยเพียงใด
ในมุมมองของผู้ให้ข้อมูล 
การด าเนินการปรึกษาหารือในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  

เป็นการด าเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ 3 ประเด็นหลักตามวัตถุประสงค์ของการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร โดยการพูดคุยปรึกษาหารือกับผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของ
หลักสูตร ได้แก่ ตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตัวแทนผู้สอน ตัวแทนผู้เรียน ตัวแทนผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา และตัวแทนผู้ให้ข้อมูลในการติดตามคุณภาพบัณฑิต เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณภาพการด าเนินงานของหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต ว่ามีข้อเด่นและสิ่งที่ต้องปรับปรุงอะไรบ้าง รวมถึงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ในการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ระดับหลักสูตร ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 

1. ก าหนดวันและเวลาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมปรึกษาหารือทราบล่วงหน้า ระยะเวลาในการ
ปรึกษาหารือไม่ควรเกิน 3 ชั่วโมง และควรให้ทุกคนเข้าร่วมปรึกษาหารือพร้อมกัน เพื่อจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร และท่ีส าคัญเป็นการให้โอกาสผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรที่ด าเนินการทวนสอบ 

2. ในวันปรึกษาหารือ ประเด็นหลักท่ีควรปรึกษาหารือร่วมกันคือเพ่ือรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ
คุณภาพการด าเนินงานของหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต ว่าเป็นอย่างไร มีจุดเด่นอะไร มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้
ประสบความส าเร็จ มีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้เกดิปัญหา
อุปสรรคในการบริหารหลักสูตรและคุณภาพของบัณฑิต ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 

กจิกรรมที ่3.2 การรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร 

 
การก าหนดโครงสร้างรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ควรเสนอข้อมูลส าคัญท่ี

ตอบวัตถุประสงค์ของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรทั้ง 3 ข้อเป็นหลัก อย่างไรก็ตามเพ่ือให้
ผู้อ่านรายงานได้ทราบถึงข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรที่ด าเนินการทวนสอบ ระบบและกลไกในการทวนสอบ รวมถึง
ข้อเสนอแนะของกรรมการทวนสอบในการพัฒนาหลักสูตร จึงขอเสนอแนะโครงสร้างรายงานผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ดังนี้ 
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(ตรามหาวิทยาลัย) 

 
รายงานการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

ปีการศึกษา …………. 
 
 
 
 

หลักสูตร........................................................ 
(………………………………………….. Program) 

 
 
 
 
 

คณะ……………………………. มหาวิทยาลัย.............................. 
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สารบัญ          
 

หน้า  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร           
ระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 ผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
  คุณภาพการด าเนินงานของหลักสูตร 
  ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
  ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต 
สรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ภาคผนวก : ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ  
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รายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร................................ 
ประจ าปี................. 

 
มหาวิทยาลัย ..........................................................   
คณะ/ภาควิชา .................................................................... 
 
 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. หลักสูตร ................................................................. สาขาวิชา................................................... ................  
2. ระดับคุณวุฒิ.....................................................  
3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  1. .............................................................................................. 
   2. ..............................................................................................  
   3. ..................................................................... ......................... 
   4. ..............................................................................................  
   5. ..............................................................................................  
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ตอนที่ 2 ผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   

1. คุณภาพการด าเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานของหลักสูตร 
1.1 จ านวนและร้อยละนักศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 

จ านวนนักศึกษา 

ปีการศึกษา  รวม 

   
จ านวน ร้อยละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ที่รับเข้าเรียน         

2. ที่ส าเร็จการศึกษาก่อน
ก าหนดเวลาของหลักสูตร 

        

3. ที่ส าเร็จการศึกษาตาม
ก าหนดเวลาของหลักสูตร 

        

4. ที่ส าเร็จการศึกษาหลัง
ก าหนดเวลาของหลักสูตร 

        

5. ที่ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด 

        

6. ที่ไม่ส าเร็จการศึกษา         

 
1.2 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานปีท่ีทวนสอบ 
ค าอธิบายหรือหลักฐาน

อ้างอิง 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วน ร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตามและทบทวนการ 
ด าเนินงานหลักสูตร  

  

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา (ถ้ามี)  

  

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของ ประสบการณ์ภาคสนาม 

  



การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้  วทิยากร: ผศ.ดร.ไพศาล สวุรรณนอ้ย 

 

หน่วยที ่3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูร้ะดับหลักสตูร                                                  Page | 12  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานปีท่ีทวนสอบ 
ค าอธิบายหรือหลักฐาน

อ้างอิง 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาและ รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลัง สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา  

  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรตาม แบบ (มคอ. 7) ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

  

6. มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตาม มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 4 (ถ้า มี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละ ปีการศึกษา  

  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กล ยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ 
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีที่แล้ว  

  

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือ ค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน  

  

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานปีท่ีทวนสอบ 
ค าอธิบายหรือหลักฐาน

อ้างอิง 
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย กว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี  

  

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิต ใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
คะแนนเต็ม 5.0 

  

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑิต ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0  

  

 
1.3 คุณภาพการสอน 
 
1.3.1 การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงานการทวนสอบและย้อนหลัง 5 ปี 
 

ปี พ.ศ. 
จ านวนรายวิชาที่มีการทวนสอบ 

จ านวน ร้อยละ 
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1.3.2 ประสิทธิผลกลยุทธ์การสอน 
 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่างๆ ต่อสัมฤทธิผลของการสอนและผลการ

เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 
 
 

 

4. ด้านทักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 
 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 

6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
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   1.4 การด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 สรุปผลการปรับปรุงหลักสูตรจากข้อเสนอแนะ (หมวด 8 และ หมวด 9 ใน มคอ.7) 
............................................................................................................................. .....................................................
......................................................... .........................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
................................................................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
.......................................................................................................................................... ........................................
........................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
 
2. ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนชั้นปีสุดท้าย 
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
........................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
................................................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. .....................................................  
 
3. ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................ ..........................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................  
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สรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ 
ระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
เอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
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กิจกรรม 
ให้อภิปรายในกลุ่มย่อยเพ่ือสรุปในประเด็นต่อไปนี้ 

1. หลักการและข้ันตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรมีอะไรบ้าง 
2. โครงสร้างของรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรมี

องค์ประกอบอะไรบ้าง 
 

 
 
สรุปผลการอภิปรายกลุ่มย่อย 
 1. หลักการและข้ันตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรมีอะไรบ้าง
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
........................................................ ..........................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ ..................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
......................................................................................................................................... .........................................
.......................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
.................................................................... ..............................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
.......................................................................................................................................................................... ........  
2. โครงสร้างของรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
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