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หลักสตูร การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

หนว่ยที ่1 มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องหลักสตูรและมาตรฐานผลการเรยีนรูร้ายวชิา 

วิทยากร: ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย               Email: paisan.suwannoi@gmail.com 

 

 
แนวคิดส ำคัญ 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการหนึ่งในการประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทั้ง
ระดับหลักสูตรและระดับรายวิชา ผู้ที่จะด าเนินการทวนสอบจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจก่อนว่า มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรและรายวิชาที่จะทวนสอบนั้นก าหนดไว้อย่างไรบ้าง จึงจะก าหนดวิธีการด าเนินการทวนสอบ
ได้ว่าจะด าเนินการอย่างไร 
 
 
วัตถุประสงค์ 

1. สรุปได้ว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรที่จะด าเนินการทวนสอบนั้นมีอะไรบ้าง 
2. สรุปได้ว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่จะด าเนินการทวนสอบนั้นมีอะไรบ้าง 
3. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้กับเอกสาร มคอ. ต่าง ๆ ได้ 

 
 
กิจกรรมกำรอบรม 
 ให้ผู้เข้าอบรมท ากิจกรรมการอบรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
กิจกรรมที่ 1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
กิจกรรมที่ 1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้กับเอกสาร มคอ. 
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กจิกรรมที ่1.1 มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องหลกัสตูร 

 
 ผู้ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้งระดับหลักสูตรและระดับรายวิชาจ าเป็นต้องท าความ
เข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรมีอะไรบ้างทีใ่ช้เป็นกรอบในการกระจายความ
รับผิดชอบไปสู่รายวิชา ซึ่งน าไปสู่การก าหนดแนวทางจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้นั้น จากตัวอย่างมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ที่มีอยู่ 6 มาตรฐานการเรียนรู้ แต่ละมาตรฐานการเรียนรู้จะมีองค์ประกอบย่อยดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตำรำงท่ี 1 มาตรฐานผลการเรียนรู้และองค์ประกอบย่อยของแต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ องค์ประกอบย่อย 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน
สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผู้บรโิภค สิทธิผู้ป่วย ตลอดจนสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล ที่มีความส าคญัต่อการปฏิบัติการพยาบาล 
1.2 สามารถแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความช่ัวได ้
1.3 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
1.4 มีความรับผดิชอบต่อการกระท าของตนเอง 
1.5 มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย ์
1.6 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความสามารถจัดการกับปญัหาจรยิธรรมในการ
ด ารงชีพ และในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล 
1.7 เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นท้ังในการด ารงตนและการปฏบิัติงาน 
1.8 ส่งเสริมใหผู้้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสิทธิของตนเองเพื่อปกป้องสิทธิของ
ตนเองที่จะถูกละเมิด 

2. ด้านความรู ้ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตและพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ครอบคลมุทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย
และการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบ
สุขภาพ และปัจจัยที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและต่อระบบสุขภาพ 
2.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของกระบวนการพยาบาลและการน าไปใช้ 
2.4 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของกระบวนการแสวงหาความรู้ การจดัการ
ความรู้ กระบวนการวิจัย กระบวนการบริหารและการจดัการองค์กร 
2.5 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศทางการพยาบาล 
และระบบจ าแนกข้อมลูทางการพยาบาล 
2.6 สามารถพัฒนาวิธีการแกไ้ขปญัหาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท
ทางสุขภาพท่ีเปลีย่นไป 
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มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ องค์ประกอบย่อย 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.1 ตระหนักรู้ในศักยภาพและสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ

เพิ่มมากข้ึน สามารถน าไปสู่การปฏิบัติการพยาบาล การสอน การแสวงหาความรู้ทีม่ี
ประสิทธิภาพ และการเป็นผู้น าท่ีเข้มแข็ง 
3.2 สามารถสบืค้น และวเิคราะหข์้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
3.3 สามารถน าข้อมลูและหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง และแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
3.4 สามารถคิดวเิคราะห์อย่างเปน็ระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งใช้ประสบการณเ์ป็นฐาน เพื่อให้เกดิผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมคีุณภาพในการ
ให้บริการการพยาบาล 
3.5 สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีในองค์กรใน
สถานการณ์ที่หลากหลายและสถานการณ์เฉพาะหน้า 
3.6 สามารถพัฒนาวิธีการแกไ้ขปญัหาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท
ทางสุขภาพท่ีเปลีย่นไป 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
ผู้ใช้บริการ ผูร้่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 
4.2 สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีม ในทีมการพยาบาล ทีมสุขภาพ 
และทีมในชุมชนของระบบริการสาธารณสุขทุกระดับและในบริบทหรือสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน 
4.3 สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีในองค์กร ใน
สถานการณ์ที่หลากหลายและสถานการณ์เฉพาะหน้า 
4.4 มีความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี ตอ่สังคม และรับผดิชอบในการพัฒนาตนเองวิชาชีพ 
องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถติิ ในการพยาบาลอย่างเหมาะสม 
5.2 สามารถแปลงข้อมูลให้เป็นข่าวสารที่มีคณุภาพ รวมทั้งสามารถอ่านวิเคราะห์และ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแกผู่้อื่นไดอ้ย่างเข้าใจ 
5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
และการน าเสนอ รวมทั้งสามารถอา่นวารสาร และต าราภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ 
5.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่จ าเป็น 
5.5 สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

6. ด้านทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

6.1 สามารถปฏิบตัิทักษะการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลปะ
ทางการพยาบาล รวมทั้งใช้กระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ และการสื่อสารเชิง
บ าบัดในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
6.2 สามารถปฏิบตัิการการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรกัษาพยาบาล การ
บ าบัดและการบรรเทาอาการและการฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการทุกภาวะสุขภาพและทุก
ช่วงวัย รวมทั้งการผดุงครรภ์ในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ ตามพระราชบัญญตัิ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์(พ.ศ.2528) และที่แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2540 
6.3 สามารถปฏิบตัิการพยาบาลดว้ยความเมตตา กรณุา และเอื้ออาทร โดยยดึมั่นใน
คุณธรรม จรยิธรรม กฎหมาย และสิทธิของผู้ป่วย 
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มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ องค์ประกอบย่อย 
6.4 สามารถปฏิบตัิการพยาบาลโดยค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 
6.5 แสดงภาวะผู้น าในการปฏิบตัิงาน สามารถบริหารทีมการพยาบาล ทีมสหสาขาชีพและ
การท างานในชุมชน ในหน่วยบริการสุขภาพชุมชน 

 
 กรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรจ าเป็นต้องท าความเข้าใจ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรที่ด าเนินการทวนสอบให้ชัดเจน เพราะจะเป็นกรอบในการพิจารณาว่าการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้นั้นมีความตรง (Validity) คือสอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรหรือไม่  
 

กิจกรรม 

1. ให้ท่านศึกษารายละเอียดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรที่ท่านเป็นอาจารย์ผู้สอน แล้ว
สรุปสาระส าคัญของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านว่ามีองค์ประกอบย่อยอะไรบ้าง 

2. ให้น าเสนอผลการศึกษาและอภิปรายร่วมกันในกลุ่มย่อยเพื่อสรุปกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ต้องทวนสอบของหลักสูตรมีอะไรบ้าง 

 

 

 

สรุปผลกำรศึกษำมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของหลักสูตร 
1.1 ชื่อหลักสูตร………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 สาระส าคัญของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรมีดังนี้ 

 
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ องค์ประกอบย่อยของมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
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มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ องค์ประกอบย่อยของมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา  

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 
 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 

 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
 
 
 
 

 

 
1.3 สรุปผลกำรอภิปรำยกลุ่มย่อย กรอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่ต้องทวนสอบของหลักสูตรสรุปได้ดังนี้ 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
........................................................ ..........................................................................................................................  
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................................................................................................. ....................
............................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
....................................................................................................................................... ...........................................
........................................................................................ ..........................................................................................  
 



การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้  วทิยากร: ผศ.ดร.ไพศาล สวุรรณนอ้ย 

หน่วยที่ 1  มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องหลกัสตูรและมาตรฐานผลการเรยีนรูร้ายวชิา                                            Page | 6  

 
 

กจิกรรมที ่1.2 มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องรายวชิา 

 
 การด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชานั้น กรรมการทวนสอบ
จ าเป็นต้องท าความเข้าใจก่อนว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาที่ด าเนินการทวนสอบนั้นมีอะไรบ้าง 
ที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาจากการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรสู่รายวิชาที่ก าหนดไว้ใน Curriculum Mapping ของหลักสูตร (มคอ.2) ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้อง
กระจายทั้งความรับผิดชอบหลัก () และความรับผิดชอบรอง () ไปสู่เนื้อหาแต่ละหน่วย หรือ แต่ละบทของ
รายวิชาให้ครอบคลุมทุกมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะปรากฏอยู่ในเอกสารแสดงรายละเอียด
วิชา (มคอ.3 หรือ มคอ.4)  จากตัวอย่างรายวิชา พย.1425 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เมื่อพิจารณาจาก ตารางที่ 
2 สามารถสรุปความรับผิดชอบการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ดังนี้ 
 
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
รายวิชา พย.1425 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

มาตรฐานการเรียนรู ้ Curriculum Mapping วัตถุประสงค์การเรียนรูท้ี่ก าหนดใน มคอ.3 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนา หลัก
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
มนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผู้บริโภค สิทธิผู้ป่วย ตลอดจน
สิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ท่ีมี
ความส าคญัต่อการปฏิบัติการพยาบาล 

 

1.3 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์  
1.4 มีความรับผดิชอบต่อการกระท าของตนเอง  
1.5 มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย ์  

2. ด้านความรู ้ 2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์
ทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบสุขภาพ และปัจจัยที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและต่อระบบสุขภาพ 

 

2.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของ
กระบวนการพยาบาลและการน าไปใช้ 

 

2.5 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกีย่วกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล และระบบ
จ าแนกข้อมูลทางการพยาบาล 

 

3.ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

3.2 สามารถสบืค้น และวเิคราะหข์้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
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มาตรฐานการเรียนรู ้ Curriculum Mapping วัตถุประสงค์การเรียนรูท้ี่ก าหนดใน มคอ.3 

3.3 สามารถน าข้อมลูและหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง 
และแก้ไขปญัหาอย่างมีวิจารณญาณ 

 

3.4 สามารถคิดวเิคราะห์อย่างเปน็ระบบ โดยใช้องค์
ความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้
ประสบการณ์เป็นฐาน เพื่อให้เกดิผลลัพธ์ที่ปลอดภยั
และมีคณุภาพในการให้บริการการพยาบาล 

 

4.ด้านความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.1 มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี
ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผูร้่วมงาน 
และผูบ้ังคับบัญชา 

 

4.2 สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิก
ทีม ในทีมการพยาบาล ทีมสุขภาพ และทีมในชุมชน
ของระบบริการสาธารณสุขทุกระดับและในบริบทหรือ
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

 

4.3 สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการผลักดันให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร ในสถานการณ์ที่
หลากหลายและสถานการณ์เฉพาะหน้า 

 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2 สามารถแปลงข้อมูลให้เป็นข่าวสารที่มีคณุภาพ 
รวมทั้งสามารถอ่านวิเคราะห์และถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารแกผู่้อื่นได้อยา่งเข้าใจ 

 

5.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่จ าเป็น  
6. ด้านทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ 

- - 

 
 เมื่อพิจารณาความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรองในการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายได้แล้ว ก็เป็นหน้าที่ของกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาต้อง
พิจารณาว่าการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาที่ปรากฏใน มคอ.3 นั้น
สอดคล้องกับที่ได้รับมอบหมายตามที่ก าหนดใน Curriculum Mapping มากน้อยเพียงใด  
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ตำรำงท่ี 2 แสดงข้อมูลบางส่วนจาก Curriculum Mapping ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

รายวชิาในหลกัสูตร 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะทางปัญญา 4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ฯ 5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขฯ 6. ด้านทกัษะปฏบิัตทิางวชิาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

พว.1112 แนวคิดและพฒันาการวิชาชีพการ
พยาบาล 

      
 

 
   


 

  
 

 
  


          

พว.1207 เภสชัวิทยา 
 

  
 

 
 

  
  

    
 

        
     

พย.1321 การพยาบาลผดุงครรภ ์1 
 

      
     




 
  


  

  
       

พย.1322 ปฏิบติัการพยาบาลผดุงครรภ ์1 
 

     
 

     



 


       


      

พย.1423 การพยาบาลผดุงครรภ ์2 
 

  
 

 
 

    



 

  


  
 

 


     

พย.1424 ปฏิบติัการพยาบาลผดุงครรภ ์2 
  

     
 

 
   

 
  

    
 

      

พย.1425 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ 
 

  
    

 


  
  

  
  

 
 

       

พย.1426 ปฏิบติัการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ 
 

     
 

  
  

   
 

 



    

     

 
 
หมายเหตุ      หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก       หมายถึง ความรับผิดชอบรอง    
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กิจกรรม 
 

1. ให้แต่ละกลุ่มย่อยเลือก มคอ.3 มา 1 รายวิชา เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
2. ให้ท่านศึกษารายละเอียดของ Curriculum Mapping ของหลักสูตรที่มีรายวิชาที่ท่านเลือก มคอ.3 มา 

แล้วสรุปว่า รายวิชาที่เลือก มคอ.3 มานั้นได้รับมอบหมายให้พัฒนาผู้เรียนในมาตรฐานผลการเรียนรู้ข้อ
ย่อยใดบ้างในแต่ละด้านของมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้งความรับผิดชอบหลัก () และรับผิดชอบรอง ()  

3. ให้พิจารณาว่า มคอ.3 ของรายวิชาที่เลือกมาพิจารณานี้ ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้และวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ของรายวิชาได้ครอบคลุม ครบถ้วนตามที่ Curriculum Mapping ของหลักสูตรก าหนดให้
หรือไม่ 

4. ให้น าเสนอผลการศึกษาและอภิปรายร่วมกันในกลุ่มย่อยเพื่อสรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องทวนสอบ
ของรายวิชานี้มีอะไรบ้าง 

 
สรุปผลกำรวิเครำะห์มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของรำยวิชำ 
1. สรุปผลการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดใน Curriculum Mapping และที่ก าหนดใน มคอ.3 ของ
รายวิชา..................................................................................................................... ..................................... 
 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ Curriculum Mapping วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ที่ก ำหนดใน มคอ.3 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

 
 
 
 

 

2. ด้านความรู้  
 
 
 
 
 

 

3.ด้านทักษะทางปัญญา  
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้ Curriculum Mapping วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ที่ก ำหนดใน มคอ.3 
4.ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 

 

6. ด้านทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

 
 
 
 
 

 

 
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 เป็นไปตามที่ก าหนดใน Curriculum 
Mapping หรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. .....................................................

.............................................................................. ....................................................................................................

............................................................................................................................. .....................................................

............................................................................................................................. ..................................................... 

 

2. สรุปผลการอภิปรายกลุ่มย่อย มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องทวนสอบของรายวิชานี้มีอะไรบ้าง 

............................................................................................................................. .....................................................

........................................................................................................................................................................... .......

............................................................................................................................ ......................................................

............................................................................................................................. .....................................................

..................................................................................................................................................... .............................  
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กจิกรรมที ่1.3 ความสมัพันธร์ะหวา่งการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูก้บัเอกสาร มคอ. 

 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ได้มีการก าหนดรายละเอียดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

เรียนรู้ของทุกหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะปรากฏในเอกสาร มคอ.1, มคอ.2, มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 
และ มคอ.7 ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
1. กำรทวนสอบตำมที่ระบุไว้ใน มคอ.1  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ....... สาขา/สาขาวิชา...(มคอ.1) มีการก าหนด
เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้ เพ่ือเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร มีการก าหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษาไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ...... สาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) ในข้อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ยกตัวอย่าง เช่น 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 ระบุไว้ใน ข้อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ดังนี้ 

“สถาบันการศึกษาต้องก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์นี้
เป็นอย่างน้อย โดยด าเนินการทั้งการทวนสอบระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร ก าหนดให้เป็นส่วน
หนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน 
10.1 การทวนสอบระดับรายวิชา  
       สถาบันจะต้องจัดท าการทวนสอบระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดย
สถาบันการศึกษาหรือคณะ/วิทยาลัยก าหนดระบบและกลไกในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนนกับกระดาษค าตอบ รวมทั้งการประเมินด้วยวิธีอ่ืนที่
ก าหนดในรายละเอียดวิชา รวมทั้งการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ถ้ามี) ซ่ึง
สถาบันการศึกษาจะต้องมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
ทุกภาคการศึกษา  
10.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร  
       ด าเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ครอบคลุม ผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการ
เรียนรู้สาขาพยาบาลศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพ่ือประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
โดยมีการประเมินจากหลายแหล่ง รวมถึงการประเมินโดยแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตใหม่ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเป็นการพิสูจน์ว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดใน
รายละเอียดหลักสูตร”  

2. กำรทวนสอบตำมที่ระบุไว้ใน มคอ. 2  
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งคู่มือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2552 มีรายละเอียดเบื้องต้นอธิบายการจัดท ารายละเอียดของ มคอ.2 ทั้ง 8 หมวด ซึ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้แก่ “หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา” โดยให้อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
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นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย 
กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
ตัวอย่าง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ก าหนดไว้ดังนี้ 

“2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน 2 ใน 4 คน  
2.2 คัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกสาขาวิชาตามเกณฑ์การคัดเลือกที่
คณะกรรมการทวนสอบก าหนด  
2.3 คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบผลการตรวจให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและ
อ่ืนๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย  
2.3 คณะกรรมการทวนสอบ สัมภาษณ์พยาบาลในแหล่งฝึก การตรวจสอบแบบฟอร์มการให้
คะแนนการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ในหอผู้ป่วย ตรวจสอบแผนการพยาบาล
และรายงานกรณีศึกษาในวิชาภาคปฏิบัติที่ผู้เรียนท าเพ่ือขอรับการประเมิน”  

 
3. กำรทวนสอบตำมที่ระบุไว้ใน มคอ.3  

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งคู่มือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดเบื้องต้นอธิบายการจัดท ารายละเอียดของ มคอ.3 ทั้ง 7 หมวด ซึ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้แก่ “หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา ในข้อ 7.4 การ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ที่อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่
มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน” ตัวอย่าง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วิชา การผดุงครรภ์ ก าหนดไว้ดังนี้ 

“หมวดที ่7 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
……………. 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
7.4.1 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  
     (คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ รายงาน โครงการ และการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา  
7.4.2 รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการหลักสูตร”  

 
4. กำรทวนสอบตำมที่ระบุไว้ใน มคอ.4  

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งคู่มือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดเบื้องต้นอธิบายการจัดท ารายละเอียดของ มคอ.4 ทั้ง 7 หมวด ซึ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้แก่ “หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม ข้อ 2 กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง” ซึ่งแนะน าไว้ว่า ให้อธิบาย
วิธีการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
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5. กำรทวนสอบตำมที่ระบุไว้ใน มคอ. 5  
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งคู่มือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2552 มีรายละเอียดเบื้องต้นอธิบายการจัดท ารายละเอียดของ มคอ.5 ทั้ง 6 หมวด ซึ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้แก่ หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา ข้อที่ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
นักศึกษา  
 
6. กำรทวนสอบตำมที่ระบุไว้ใน มคอ. 7  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งคู่มือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 มีรายละเอียดเบื้องต้นอธิบายการจัดท ารายละเอียดของมคอ.7 ทั้ง 9 หมวด ซึ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้แก่ หมวดที ่6 สรุปการประเมินหลักสูตร ในข้อที ่3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งก าหนดให้มีการรายงานผลดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานในข้อที่ 6 คือ มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  
 
 
 

กิจกรรม 
1. ให้แต่ละกลุ่มย่อยอภิปรายร่วมกันเพื่อสรุปลักษณะส าคัญของการก าหนดการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในเอกสาร มคอ.1-มคอ.7 ว่ามีลักษณะส าคัญอย่างไร และแตกต่างกัน
อย่างไร 
2. น าเสนอผลการอภิปรายกลุ่มย่อยต่อกลุ่มใหญ่เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 
 
 
 

สรุปผลกำรอภิปรำยกลุ่มย่อย 
 

เอกสำร มคอ. หมวดที่ ลักษณะกำรน ำเสนอกำรทวนสอบ 
มคอ. 1 
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เอกสำร มคอ. หมวดที่ ลักษณะกำรน ำเสนอกำรทวนสอบ 
มคอ. 2 
 
 
 
 
 
 

  

มคอ. 3 
 
 
 
 
 
 

  

มคอ. 4 
 
 
 
 
 

  

มคอ. 5 
 
 
 
 
 
 

  

มคอ. 6 
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เอกสำร มคอ. หมวดที่ ลักษณะกำรน ำเสนอกำรทวนสอบ 
มคอ. 7 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 


