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คํานํา
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 ขึ้นเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต โดยในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวด 7 การประกัน
คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รได กํา หนดตั ว บ ง ชี้ ผ ลการดํา เนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
(Key performance Indicators : KPI) ซึ่งในขอ 6 กําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
ดังนั้น เพื่อใหทุกรายวิชาสามารถดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยจึงไดสรางระบบและกลไกในการดําเนินการทวนสอบที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม สะดวกตอการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร โดยไดทบทวนและปรับปรุงใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เพื่อใหคณะวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตรตางๆ ใชเปนแนวปฏิบัติตอไป
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สวนที่ 1
บทนํา
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติขึ้น
เพื่อประกัน คุณ ภาพบัณ ฑิต โดยกําหนดเจตนารมณจ ากพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแหง ชาติ พ.ศ.
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ในเรื่องมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐาน
การอุดมศึกษาไปสูกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลตามขอ เสนอการ
ปฏิรูป การศึก ษาในทศวรรษที่ส อง (พ.ศ. 2552- 2561) ในการพัฒ นาคุณ ภาพคนไทยยุค ใหมที่
กําหนดให ก รอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ หงชาติ เปนมาตรการหลักในการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มี
คุณภาพ มีสมรรถนะ และความรู ความสามารถ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติยึดหลักสําคัญที่การมุงเนนมาตรฐานผลการ
เรียนรูของบัณฑิต (Leaning Outcomes) เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวยงานและผูที่
เกี่ ย วข อ งได เ ข า ใจและมั่ น ใจถึ ง กระบวนการการผลิ ต บั ณ ฑิ ต เพื่ อ ให คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ปริ ญ ญาของ
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยเปนที่ยอมรับและเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งใน
และตา งประเทศ ซึ ่ง มาตรฐานผลการเรีย นรู  คือ ขอ กํ า หนดเฉพาะที ่เ ปน ผลมุ ง หวัง ใหผู เ รีย น
พัฒ นาขึ้นจากการเรีย นทั้ง 5 ดานไดแ ก (1) ดา นคุณ ธรรม จริยธรรม (2) ดา นความรู (3) ดา น
ทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไดรับการพัฒนาระหวาง
การศึกษา จากการเรียนและการเขารวมกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหทั้งในและนอกหลักสูตรและ
แสดงออกถึงความรูความเขาใจและความสามารถจากการเรียนรูเหลานั้นไดอยางเปนที่เชื่อถือเมื่อเรียน
จบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้น (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.2552:6) มาตรฐานผลการ
เรีย นรูข องบัณ ฑิต ทุก คนในทุกระดับคุณวุฒิ แตละดานจะมีระดับความซับซอนเพิ่มขึ้น เมื่อระดับ
คุณวุฒิสูงขึ้น ทักษะและความรูจะเปนการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาสูระดับที่สูงขึ้น
ลักษณะของหลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับปริญญาตรีตองออกแบบมาเพื่อ
พัฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม ความรู ค วามเขาใจในสาขาวิชาอยางกวาง ๆ เนน ใหรูลึกในบางสวนที่
เกี่ยวของกับการวิเคราะห การพัฒนาและผลการวิจัยลาสุด นักศึกษาควรตระหนักถึงความรูและ
ทฤษฎีในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธกัน ปริญญาตรีเปนคุณวุฒิขั้นพื้นฐานสําหรับการเขาสูอาชีพ
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ในสาขาตางๆ ที่ใชทักษะความชํานาญสูงและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น หลักสูตรจะตอง
พัฒนาผูเรียนทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู และทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติในวิชาชีพ และพื้นฐาน
ความรูภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี และการวิจัยที่จําเปนตอการศึกษาตอดวย
โดยคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยทั่ ว ไปจะมี ค วามรู
ความสามารถอยางนอยตอไปนี้
1. ความรูที่ครอบคลุม สอดคลอง และเปนระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดถึงความ
เขาใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ
2. ความสามารถที่จะตรวจสอบปญหาที่ซับซอนและพัฒนาแนวทางในการแกปญหาไดอยาง
สร า งสรรค จ ากความเข า ใจที่ ลึ ก ซึ้ ง ของตนเองและความรู จ ากสาขาวิ ช าอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งโดยอาศั ย
คําแนะนําแตเพียงเล็กนอย
3. ความสามารถในการคนหา การใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห และแกปญหาที่ซับซอน ตลอดจนการเลือกใชกลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะหตอ
ผูรับขอมูลขาวสารกลุมตางๆ
4. ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งสําคัญคือ ความรูและทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้นๆ
5. ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไมมุงเนนการปฏิบัติในวิชาชีพ สิ่งสําคัญคือ ความรู ความ
เขาใจอยางลึกซึ้งในผลงานวิจัยตางๆ ในหลักสูตร/สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปลความหมาย
การวิเคราะห และประเมินความสําคัญของการวิจัยในการขยายองคความรูในหลักสูตร/สาขาวิชา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
1. มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหา และขอโตแยงทั้งในสถานการณสวนบุคคลและของกลุม
โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการแสวงหาทางเลือกใหมที่เหมาะสมไปปฏิบัติได
2. สามารถประยุ ก ต ความเขาใจอันถ องแทใ นทฤษฎี แ ละระเบี ยบวิธีการศึก ษาคนควาใน
สาขาวิชาของตนเพื่อใชในการแกปญหาและขอโตแยงในสถานการณอื่นๆ
3. สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทางวิชาการ หรือวิชาชีพ
โดยยอมรับขอจํากัดของธรรมชาติของความรูในสาขาวิชาของตน
4. มีสวนรวมในการติดตามพัฒนาการในศาสตรของตนใหทันสมัย และเพิ่มพูนความรูและ
ความเขาใจของตนอยูเสมอ
5. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพ และชุมชนอยาง
สม่ําเสมอ
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การทวนสอบมาตรฐาน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกําหนดกรอบแนวทางใหแกคณาจารย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผู
ประเมิ นภายนอกรั บรู ถึง มาตรฐานผลการเรี ยนรู ที่ ค าดหวั ง ของบั ณฑิ ตในด านความรู ทั ก ษะและ
คุณลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษาในระดับคุณวุฒิตาง ๆ อยางไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรูเหลานี้
จะมีลักษณะกวาง ๆ และจะตองแปลความหมายโดยผูมีประสบการณที่คุนเคยกับสาขาวิชานั้นๆ ทั้งยัง
ต อ งมี ค วามรู ความเข า ใจในมาตรฐานผลการเรี ย นรู ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ซึ่ ง รวมถึ ง ของ
สถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติที่ดีดวย
อยางไรก็ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุงเนนการประกันคุณภาพภายในของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร โดยหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงให
เป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ในรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร
(Programme Specification : มคอ.2) ในหมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตรจึงประกอบดวย
การกํากั บมาตรฐาน บั ณฑิ ต นักศึ กษา อาจารย หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู และตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) โดยตัวบงชี้นั้น
ตองสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก
ตั ว บ ง ชี้ ผ ลการดํ า เนิ น การตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บอุ ด มศึ ก ษา ได กํ า หนดไว เ ป น
มาตรฐานขั้นต่ําอยางนอย 12 ขอ โดยหลักสูตรอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจ
และวัตถุประสงคของสถาบัน หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานของ
ตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรอง
มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุ
ตามเปาหมายตัวบงชี้ที่กําหนดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพื่อติดตามการดําเนินงานตาม
TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือมีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80
ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ในตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒินั้น ขอ 6 ระบุวา “มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา” ซึ่งจะเห็นวาใหความสําคัญกับการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้งหมด มหาวิทยาลัยจึงไดสรางระบบและ
กลไกในการดําเนินการทวนสอบที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม ถูกตอง และสะดวกตอการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร
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สวนที่ 2
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
การทวนสอบ หมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานเพื่อยืนยันพิสูจนวาสิ่งที่กําหนดไวใน
วิธีการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรูใน มคอ.3 และ มคอ.4 ไดดําเนินการและบรรลุ
เปาหมายตามวัตถุประสงคซึ่งการทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของความ
รับผิดชอบตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะตองดําเนินการเพื่อสราง
ความมั่นใจวาไดมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของรายวิชา
และมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรนั้น
การทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ของนักศึกษาเปนการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ซึ่งแตกตางกันไปตามธรรมชาติ
แตละรายวิชา ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน ดังนี้
 ดานคุณธรรม จริยธรรม
 ดานความรู
 ดานทักษะทางปญญา
 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และในบางหลั ก สู ต รอาจกํ า หนดเพิ่ ม เป น ด า นที่ 6 ทั ก ษะตามที่ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
หลักสูตร/สาขาวิชา (มคอ.1) กําหนดไวในแตละประเด็นการประเมินตามระดับการวัด
ซึ่งในแตละดานที่กลาวมาจะมีขอยอยเพื่อดูความรับผิดชอบของแตละรายวิชาวาสอนแลวทํา
ใหผูเรียนมีมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดย
พิจารณาตามเกณฑ ก ารประเมินทั้ งนี้ถาผลการประเมินต่ํากวาเกณฑ ผูส อนตองกลับไปพิจารณา
ทบทวนการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผานมา เพื่อปรับปรุงวิธีสอนหรือรูป แบบการ
เรีย นรูแ ลว นํา ไปเขีย นในรายละเอีย ดของรายวิช า (มคอ.3) ของภาคการศึก ษาหรือ ป การศึกษา
ตอไป
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ความสําคัญของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์เปนงานที่สําคัญงานหนึ่งในความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยผูสอนที่ตองรวมมือกันดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์มีความสําคัญตอการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
1. ทราบระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่แตละรายวิชาไดรับจาก
การกระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งเปนประโยชนตอ
อาจารยผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูที่เกี่ยวของในการปรับปรุงขอบกพรอง หรือสงเสริม
จุดเดนของผูเรียนเพื่อพัฒนาตนเองตอไป
2. ทราบประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสําหรับอาจารยผูสอนในการพัฒนาปรับปรุง
การสอนใหดีกวาเดิม
3. ทราบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
เปนขอมูลสําคัญในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกัน
คุณภาพของหลักสูตร
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูทรี่ ะบุไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา..... (มคอ.1) สําหรับหลักสูตรที่เปดดําเนินการสอนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่
มีการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/สาขาวิชา (มคอ.1) มีจํานวนดังนี้
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2552
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส พ.ศ. 2553
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร พ.ศ. 2558 (หลักสูตรหกป)
ซึ่งในแตละหลักสูตรดังกลาวขางตน ไดกําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล
การเรียนรูไวดังนี้
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1. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2552
ระบุไวในขอ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
“สถาบันการศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร
นี้เปนอยางนอยโดยดําเนินการทั้งการทวนสอบระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร กําหนดใหเปนสวนหนึ่ง
ของการประกันคุณภาพภายใน”
การทวนสอบระดับรายวิชา
สถาบั น จะต อ งจั ด ทํ า การทวนสอบระดั บ รายวิ ช าทั้ ง ภาคทฤษฏี แ ละภาคปฏิ บั ติ โ ดย
สถาบันการศึกษาหรือคณะ/วิทยาลัยกําหนดระบบและกลไกในการดําเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการใหคะแนนกับกระดาษคําตอบ รวมทั้งประเมินดวยวิธีอื่นที่กําหนด
ในรายละเอียดวิชา รวมทั้งการอุทธรณการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ถามี) ซึ่งสถาบันการศึกษา
จะตองมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบตอคณะกรรมการบริหารคณะทุกภาคการศึกษา
การทวนสอบระดับหลักสูตร
“ดําเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูครอบคลุม ผลการเรียนรูทุกดานตามมาตรฐาน
สาขาพยาบาลศาสตรอยางเปนระบบ เพื่อประเมินความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมี
การประเมินจากหลายแหลง รวมถึงการประเมินโดยแหลงฝกงาน ผูใชบัณฑิต บัณฑิตใหม และผูมีสวน
ไดสวนเสียเพื่อเปนการพิสูจนวาผูสําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรูไมนอยกวาที่กําหนดในรายละเอียด
หลักสูตร”
2. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552
ระบุไวในขอ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
“สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและ
บัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอรนี้เปนอยางนอย
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของ
ขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน สวนการทวนสอบในระดับหลักสูตรควรมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล”
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3. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส พ.ศ. 2552
ระบุไวในขอ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
“สถาบันการศึกษาตองมีระบบการพิสูจนเพื่อยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู
อยางนอยตามมาตรฐานที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาโลจิสติกส การทวนสอบอาจกระทํา
ดังนี้
ในระดับภาควิชา ควรมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบตลอดจนการ
ประเมินผลรายวิชาควรผานคณะกรรมการดวย และอาจพัฒนาขอสอบเพื่อจัดทําเปนคลังขอสอบของ
ภาควิชาดวยก็ได
ในระดับหลักสูตร ควรใหสถานประกอบการมีสวนในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรูของ
นั ก ศึ ก ษาจากการฝ ก งาน หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษา หรื อ สอบถามความคิ ด เห็ น ของบั ณ ฑิ ต ใหม โ ดยใช
แบบสอบถาม หรือโดยการประชุมกลุม ยอย
นอกจากนี้สถาบันการศึกษาที่เปดสอนในสาขาวิชาเดียวกัน อาจจัดใหมีการสอบประมวลผล
การเรียนรูโดยรวมกอนจบการศึกษา โดยใชขอสอบของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในกลุมเครือขาย
ของสถาบันการศึกษา”
4. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553
ระบุไวในขอ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
“สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา
เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของการประเมินผลวา ผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่
กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา กลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาใน
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม อาจจะกระทําไดดังนี้
1. นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยใชแบบประเมินผลการเรียนรูดาน
ตางๆ ที่ตองการทวนสอบ
2. คณะกรรมการสอบไลประเมินขอสอบเพื่อใหครอบคลุมเนื้อหารายวิชา และการใหคะแนน
ในแตละรายวิชา
3. สถาบั น การศึ ก ษาจั ด สอบประมวลผลการเรี ย นรู โ ดยรวมก อ นจบการศึ ก ษา (Exit
Examination) โดยใชขอสอบกลางที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุม
เครือขายสถาบันอุดมศึกษา
4. บัณฑิตใหมที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ประเมินหลักสูตร
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5. ผูประกอบการที่รับนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงานและผูใชบัณฑิตประเมินทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใชแบบประเมินกลางที่เห็นชอบโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุมเครือขายสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อดําเนินการทวนสอบแลว ใหสาขาวิชาจัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู”
5. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553
ระบุไวในขอ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
“สถาบันตองกําหนดระบบและกลไกในการทวนสอบเพื่อยืนยันวานิสิต/นักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาทุกคน มีการเรียนรูครบถวนทั้ง 5 ดาน ตามที่กําหนดเอาไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาการบัญชี
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู
การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรใหนักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏี
และปฏิบัติ การมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบและประเมินผลให
เปนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร ควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันเพื่อ
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล”
6. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554
ระบุไวในขอ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
“กําหนดใหมีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูแตละรายวิชาดําเนินการดังนี้
1. ใหนักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา
2. วิเคราะหกระจายของระดับคะแนนในกลุม
3. ตรวจสอบผลการให ค ะแนนกั บ ข อ สอบ รายงาน โครงการและอื่ น ๆ ที่ ผู เ รี ย นได รั บ
มอบหมาย”
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7. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556
ระบุไวในขอ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบั นการศึ ก ษาต องกํ า หนดให มี ร ะบบและกลไกการทวนสอบเพื่ อยื นยั นว าผู เรี ยนและ
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาทุ ก คนมี ผ ลการเรี ย นรู ทุ ก ด า นตามที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา
กายภาพบําบัดมาตรฐานวิชาชีพและความสามารถขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบําบัด ตองทวนสอบทั้ง
ระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร และกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน
1. การทวนสอบระดับรายวิชา
สถาบันตองจัดการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยกําหนด
ระบบและกลไกการดําเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการใหคะแนน
รวมทั้งการประเมิ นด วยวิ ธีอื่นที่ กํ าหนดในรายละเอียดของรายวิชา รวมทั้งอุท ธรณการประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ถามี) ซึ่งสถาบันการศึกษาตองวางแผนและรายงานผลการทวนสอบตอ
คณะกรรมการ บริหารคณะทุกภาคการศึกษา
2. การทวนสอบระดับหลักสูตร
สถาบันตองจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูใหครอบคลุมผลการเรียนรูทุกดานตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชากายภาพบําบัด มาตรฐานวิชาชีพและความสามารถขั้นพื้นฐานของนัก
กายภาพบําบัด โดยดําเนินการอยางเปนระบบ เพื่ อประเมินความสํ าเร็จของการผลิ ตบั ณฑิ ตที่ มี
คุณภาพโดยมีการประเมินจากหลายแหลง เชน การประเมินโดยแหลงฝกงาน ผูใชบัณฑิต และผูมี
ส ว นได ส ว นเสี ย เป น ต น เพื่ อ พิ สู จ น ว า ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที ผ ลการเรี ย นรู ไ ม น อ ยกว า ที่ กํ า หนดใน
รายละเอียดหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ
8. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร พ.ศ. 2558 (หลักสูตรหกป)
ระบุไวในขอ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เภสัชศาสตร (หลักสูตรหกป) เปนอยางนอย โดยมีการทวนสอบ ดังนี้
1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะกําลังศึกษา
สถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ มีการประเมินการสอนของผูสอนและประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา รวมทั้งทวนสอบวิธีการ
วัดผลการเรียนรูใหเปนไปตามที่กําหนดไวในแผนการสอนหรือในรายละเอียดวิชา
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2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษากําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลัง
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาเพื่ อ นํ า มาปรั บ ปรุ ง กระบวนการเรี ย นการสอนและหลั ก สู ต ร รวมทั้ ง ประเมิ น
ความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีการประเมินจากผูใชบัณฑิต บัณฑิตใหมหรือบัณฑิต
ที่จบนานแลว ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูทรงคุณวุฒิ และแหลงฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ เปนตน
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ทุ ก รายวิ ช าสามารถดํ า เนิ น การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยจึงกําหนดแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู ระดับรายวิชา
1. การดําเนินการของอาจารยผูสอน
1.1 จัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification : มคอ.3) หรือรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification : มคอ.4) ระบุจุดมุงหมายและ
วั ต ถุ ป ระสงค คํ า อธิ บ ายรายวิ ช า การพั ฒ นาการเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษา แผนการสอนและการ
ประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ใหนําขอมูลจาก มคอ.2
หมวดที่ 5 ขอ 2.1 การทวนสอบระดับรายวิชาขณะที่นักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษามาดูประกอบ
เพื่อใหสอดคลองกัน
ระบุวิธีการทวนสอบ เครื่องมือที่จะใช และการดําเนินการในรายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification : มคอ.3) หมวด 7 ขอ 4 หรือรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(Field Experience Specification : มคอ.4) หมวด 7 ขอ 2 โดยกําหนดเครื่องมือการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานและสอดคลอง
ตามรูปแบบที่ระบุตามแผนการประเมินการเรียนรูในรายละเอียดของรายวิชา (Course Specification
: มคอ.3) หมวด 5 ขอ 2 หรือ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience
Specification : มคอ.4) หมวด 6 ขอ 1
1.2 ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยใชเครื่องมือและวิธีการตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification : มคอ.3) หรือ รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (Field Experience Specification : มคอ.4)
1.3 ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report : มคอ.5)
หรือ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report : มคอ.6)
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2. การดําเนินการของคณะกรรมการบริหารรายวิชา/กลุมวิชา
2.1 คณะกรรมการบริหารรายวิชา/กลุมวิชา พิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผลใหสอดคลองเหมาะสม ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่ระบุไว
ในรายละเอียดของรายวิชา (Course Specification : มคอ.3) หรือ รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (Field Experience Specification : มคอ.4)
2.2 พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบกลางภาค/ปลายภาค และวิธีการวัดผลการเรียนรู
ดวยวิธีตางๆ ใหเปนไปตามเนื้อหาวัตถุประสงคของรายวิชา และมาตรฐานผลการเรียนรูแลวบันทึกลง
ในแบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู (แบบทวนสอบ 01)
2.3 พิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งไดจากการดําเนินการวัดผลใน
หลายรูปแบบที่ระบุไวในรายละเอียดของรายวิชา (Course Specification : มคอ.3) หมวด 5
และพิจารณาผลการเรียน (การตัดเกรด) วาเหมาะสม/สอดคลองหรือไมแลวบันทึกลงในแบบรายงาน
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (แบบทวนสอบ 02)
2.4 คณะกรรมการบริหารรายวิชา/กลุมวิชา พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา
(Course Report : มคอ.5) หรือรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field
Experience Report : มคอ.6) และใหความเห็นชอบรายงานดังกลาว เพื่อเปนขอมูลในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรตอไป

คู่มือการทวนสอบ : แผนกหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา สํานักพัฒนาวิชาการ
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สวนที่ 3
ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดกรอบแนวทางใหอาจารย นักศึกษา
ผูใชบัณฑิต และผูประเมินภายนอกในการประเมินผลนักศึกษา กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ในหัวขอที่ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา แยกเปน 2 ประเด็น ประกอบดวย การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะ
นักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา และการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนัก ศึกษาสําเร็จ
การศึกษา โดยใหแนวทางการเขียนไวโดยหลักสูตรตองเขียนรายละเอียดการดําเนินการเอง และ
ตรวจสอบการดํ า เนิ น การได จ ากการกํ า หนดเป นตั ว บ ง ชี้ ผ ลการดํ า เนิ น งานไว ใ นรายละเอี ย ดของ
หลักสูตร (มคอ.2) หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ขอที่ 6 กําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ที่ กํ าหนดในรายละเอี ยดของรายวิ ชา (มคอ.3) และรายละเอี ยดของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) (ถามี ) อย างนอยร อยละ 25 ของรายวิ ชาที่ เป ดสอนในแต ละป
การศึกษาเพื่อใหเกิดแนวทางการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีความถูกตองชัดเจน มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติไดกําหนดรายละเอียดไวดังนี้
ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
“ระบบ” หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบาง
เพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยู
ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่นๆ องคประกอบของระบบประกอบดวย
ปจจัยนําเขา กระบวนการผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
“กลไก” หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ทํ า ให ร ะบบมี ก ารขั บ เคลื่ อ นหรื อ ดํ า เนิ น อยู ไ ด โดยมี ก ารจั ด สรร
ทรัพยากรมีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน
“ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ
นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ ” หมายถึ ง ขั้ น ตอนดํ า เนิ น การที่ เ ป น การ
ตรวจสอบหรือวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาแตละ
รายวิชา ซึ่งเปนหนาที่ของอาจารยผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะวิชาเปนผูดําเนินการ
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จึงมีการกําหนดระบบและกลไกการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดังนี้

คู่มือการทวนสอบ : แผนกหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา สํานักพัฒนาวิชาการ
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ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู

อาจารยผูสอน

- จั ด ทํ า มคอ.3/มคอ.4 กํ า หนดแผนการประเมิ น ผลการเรี ย นรู
(หมวดที่ 5 ข อ 2) และการทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ร ายวิ ช า
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู (หมวด 7 ขอ 4 ) ใหชัดเจน
- จัดทําขอสอบและวิธีการวัดผลการศึกษาใหสอดคลองตามแบบ
มคอ.3/มคอ.4

คณะกรรมการบริหารรายวิชา/กลุมรายวิชา

สํานักพัฒนาวิชาการ

พิจารณาผลการจัดกระบวนการเรียนรู /
การวัดผลใหสอดคลองตามแผนการประเมินผล
การเรียนรูและการทวนสอบฯ ใน มคอ.3/มคอ.4 เสนอ
ผลการพิจารณาในแบบทวนสอบ 01

จั ด ส ง แบบทวนสอบ 01 ของกลางภาคและ
ปลายภาค ใหสํานักพัฒนาวิชาการรวบรวม

พิจารณาผลการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์
รายวิชาตามมาตรฐานการเรียนรู และการประเมินผล
การเรียนรู (การตัดเกรด) เสนอผลการพิจารณาในแบบ
ทวนสอบ 02

จัดสงแบบทวนสอบ 02 ของปลายภาคใหสํานัก
พัฒนาวิชาการรวบรวม

ดําเนินการสอบกลางภาค/ปลายภาค ตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด

รายงานผลสัมฤทธิ์รายวิชาจากการวัดผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู
และการประเมินผลการเรียนรู (การตัดเกรด)

จั ด ทํ า มคอ.5/มคอ.6 ในรายวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบ รวบรวมเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ข้ อเสนอแนะ

คู่มือการทวนสอบ : แผนกหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา สํานักพัฒนาวิชาการ
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องคประกอบและหนาที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการบริหารรายวิชา/กลุมวิชา หมายถึง อาจารยที่คณะวิชาแตงตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่กํากับ ดูแล
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา/กลุมวิชาตางๆ ที่คณะวิชารับผิดชอบ
องคประกอบของคณะกรรมการบริหารรายวิชา/กลุมวิชา
1. หัวหนาสาขา หรือ อาจารยในสาขาวิชา/กลุมวิชา
ประธานกรรมการ
2. ผูแ ทนอาจารยในสาขาวิชา/กลุมวิชา
กรรมการ
3. ผูแ ทนอาจารยในสาขาวิชา/กลุมวิชา
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการมีหนาที่ดงั นี้
1. วางแผนการจัดการสอนรายวิชาและพิจารณาการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification : มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience
Specification : มคอ.4)
2. พิจารณากระบวนการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับลักษณะการเรียนการสอนรายวิชาและ
มาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาตามรายละเอียดของรายวิชา (Course Specification : มคอ.3) และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification : มคอ.4)
3. พิจารณาคุณภาพขอสอบ การใหระดับคะแนน และผลการจัดการเรียนการสอนรวมถึง
ผลสัมฤทธิ์รายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course
Report : มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report
: มคอ.6)
4. ประเมินผลการสอนและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูตอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หมายถึง อาจารยที่คณะวิชาแตงตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ควบคุมมาตรฐานการ
จัดการศึกษาในหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
องคประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1. คณบดีหรือหัวหนาสาขาวิชา
2. อาจารยประจําหลักสูตร/สาขาวิชา จํานวน 2-3
3. อาจารยประจําหลักสูตร/สาขาวิชา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คู่มือการทวนสอบ : แผนกหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา สํานักพัฒนาวิชาการ
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คณะกรรมการมีหนาที่ดงั นี้
1. วางแผนการบริหารหลักสูตร ควบคุมคุณภาพ ติดตามประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร ใหไดตาม
มาตรฐานที่ระบุไวในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification : มคอ.2)
2. กํากับดูแลมาตรฐานการบริหารหลักสูตร ใหเปนไปตามระบบประกันคุณภาพภายในองคประกอบ
ที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance
Indicators : KPI)
3. รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report : มคอ.7) เมื่อสิ้นปการศึกษา

คู่มือการทวนสอบ : แผนกหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา สํานักพัฒนาวิชาการ
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เอกสารอางอิง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2552) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552.
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

คู่มือการทวนสอบ : แผนกหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา สํานักพัฒนาวิชาการ
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ภาคผนวก
- แบบทวนสอบ 01 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู
- แบบทวนสอบ 02 แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู

คู่มือการทวนสอบ : แผนกหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา สํานักพัฒนาวิชาการ

แบบ ทวนสอบ 01

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู
 กลางภาค  ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ............. ปการศึกษา ....................
หลักสูตร ...................................... สาขาวิชา/กลุมวิชา......................................................................
ก. การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ...... / ................. (หมายถึงการประชุมครั้งกอนการประชุมครั้งนี)้
ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมครัง้ ที่ .................../ ..................เมื่อวัน............ ที่ .........
เดือน ............................................ พ.ศ. .............. โดย
ไมแกไข
ใหแกไข
ข. รายชื่อคณะกรรมการบริหารรายวิชา / กลุมวิชา / คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่มาประชุม
(ตามจํานวนของแตละคณะกรรมการ)

1.

รายชื่อคณะกรรมการ (โปรดพิมพ)
ประธานกรรมการ

ลายมือชื่อกรรมการที่มาประชุม
ประธานกรรมการ

2.

กรรมการ

กรรมการ

3.

กรรมการ

กรรมการ

4.

กรรมการ

กรรมการ

5.

กรรมการ

กรรมการ

6.

กรรมการ

กรรมการ

7.

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ
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ค. มีจํานวนวิชาที่มีการพิจารณาขอสอบ จํานวน .........วิชา จากทัง้ หมดที่เปดสอน......... วิชา ดังนี้
การพิจารณาขอสอบ

ระบุรายวิชา

จํานวนรายวิชา
ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ทฤษฎี+ปฏิบัติ

ทฤษฎี+ฝกงาน

ฝกงาน

รวม

ที่ไมพิจารณาขอสอบ

1. มี
2. ไมมี
รวม

ง. ผลการพิจารณา ขอสอบที่อนุมัติโดยไมมีการแกไข จํานวน ................. วิชา
(ระบุรหัสวิชาและชื่อวิชา ชื่ออาจารยผูสอน) ดังนี้
ลําดับที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

อาจารยผูสอน

จ. ผลการพิจารณา ขอสอบทีอ่ นุมัติโดยใหแกไข จํานวน ................. วิชา
(ระบุรหัสวิชาและชื่อวิชา ชื่ออาจารยผูสอน และมติในประเด็นที่ใหแกไขโดยสรุป) ดังนี้
ลําดับที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

อาจารยผูสอน

มติ/ประเด็นการแกไข
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ฉ*. ผลการพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู จํานวน........ วิชา
1. รายวิชา ตัวอยาง HU 9999 ชื่อวิชา.....................................................
มาตรฐานผลการเรียนรู

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
1.3 แสดงออกถึงความมีวินัยและ
ความรับผิดชอบ เสียสละ และเปน
แบบอยางที่ดีตอสังคม
1.5 มีความเขาใจผูอื่น เคารพสิทธิ
และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2. ดานความรู
2.1 อธิบายความรู หลักการและ
ทฤษฏีในรายวิชาที่เรียน

3. ดานทักษะทางปญญา
3.3 สามารถใชทักษะและความเขาใจ
ในเนื้อหาทางวิชาการและวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหมใน
การแกปญหาไดอยางเหมาะสม
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 สามารถชวยเหลือและแกปญหา
กลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนํา
และผูตาม
4.2 สามารถปรับตัวทํางานรวมกับ
ผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร
ทั้งการพูดและการเขียนและเลือกใช
รูปแบบการนําเสนอไดถูกตองเหมาะสม
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ถามี)
-

วิธีการวัดผล

- สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน
- ประเมินประสิทธิผลของงานที่
มอบหมาย
- ประเมินผลการอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น
- การมีสวนรวมอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น
- ประสิทธิผลของงานรายบุคคลและ
งานกลุม
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- การสรุปผลการอภิปรายกรณีศึกษา

- สังเกตกระบวนการทํางานกลุม
- ประสิทธิผลของงานกลุม
- ผลการประเมินจากสมาชิกกลุม

{
{

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

} เหมาะสม
} ไมเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
.........................................................
.........................................................

{
{

} เหมาะสม
} ไมเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
.........................................................
.........................................................

{
{

} เหมาะสม
} ไมเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
.........................................................
.........................................................
{ } เหมาะสม
{ } ไมเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
.........................................................
.........................................................
{
{

- ประสิทธิผลของงานที่ไดรับ
มอบหมาย
- การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
-

} เหมาะสม
} ไมเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
.........................................................
.........................................................
{
{

} เหมาะสม
} ไมเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
........................................................
.........................................................

* หมายเหตุ : การนําเสนอหัวขอ ฉ. ผลการพิจารณาการทวนสอบผลผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู นําเสนอเฉพาะแบบทวนสอบ 01 (กลางภาค) เทานั้น
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2. รายวิชา ........................................................................................................................................................
มาตรฐานผลการเรียนรู

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
........................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
2. ดานความรู
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
3. ดานทักษะทางปญญา
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
.......................................................
.......................................................
.......................................................
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
.......................................................
.......................................................
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ถามี)
.......................................................
.......................................................
.......................................................

วิธีการวัดผล

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

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

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

{
{

} เหมาะสม
} ไมเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
.........................................................
.........................................................
{
{

} เหมาะสม
} ไมเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
.........................................................
.........................................................

{
{

} เหมาะสม
} ไมเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
.........................................................
.........................................................
{ } เหมาะสม
{ } ไมเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
.........................................................
.........................................................
{
{

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

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

} เหมาะสม
} ไมเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
.........................................................
.........................................................
{ } เหมาะสม
{ } ไมเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
.........................................................
.........................................................
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ช. ขอเสนอแนะ/ ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยสรุปเกี่ยวกับผลการพิจารณาการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิต์ ามมาตรฐานผลการเรียนรูในกลุมวิชา/รายวิชาดังกลาวขางตน
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

ขอรับรองวาผลการพิจารณาดังกลาวขางตนถูกตองตามมติคณะกรรมการบริหารรายวิชา/
กลุมวิชา / คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตร ............................................................. สาขาวิชา
........................................................ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ลงชื่อ.................................................................
(.......................................................................)
ประธานคณะกรรมการบริหารรายวิชา/กลุมวิชา/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(………… / …………….. / ……………)
วันเดือนปที่พิจารณา

แบบ ทวนสอบ.02

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ภาคการศึกษาที่ ............. ปการศึกษา ........................
หลักสูตร ................................ สาขาวิชา/กลุมวิชา .............................. จํานวนวิชาที่เสนอ .........วิชา
ก. การรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ .... / ....... (หมายถึงการประชุมครั้งกอนการประชุมครั้งนี้)
ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมครั้งที่ ........./ ..................เมื่อวัน............ ที่ .........
เดือน ............................................ พ.ศ. .............. โดย
ไมแกไข
ใหแกไข
ข. รายชื่อคณะกรรมการบริหารรายวิชา / กลุมวิชา / คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่มาประชุม
(ตามจํานวนคณะกรรมการของแตละคณะ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อคณะกรรมการ (โปรดพิมพ)
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ลายมือชื่อกรรมการที่มาประชุม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ค. ผลการพิจารณา การอนุมัติผลสอบ (โปรดนําผลการพิจารณาขอสอบตามแบบ ทวนสอบ 01 เสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาตัดเกรดดวย) จํานวน ......................... วิชา ดังนี้
1.
ตัวอยาง HU 9999
(ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่ออาจารยผูสอน)
คะแนนดิบสูงสุด (MAX) ......................... คะแนนดิบต่ําสุด (MIN) ........................................
คะแนนเฉลี่ย (X) ...................................... คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) …………………
ระดับคะแนนที่
มหาวิทยาลัยเสนอ
ชวงคะแนน จํานวน รอยละ
(คน)

รวม

ระดับ
คะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ระดับคะแนนที่คณะกรรมการฯ
แกไข
ชวงคะแนน จํานวน รอยละ
(คน)

มติ/ประเด็นการแกไข

รวม

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามแผนการประเมินผลการเรียนรูใน มคอ.3 หมวด 5
ผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
1.3 แสดงออกถึงความมีวินัยและ
ความรับผิดชอบ เสียสละ และเปน
แบบอยางที่ดีตอสังคม
1.5 มีความเขาใจผูอื่น เคารพสิทธิ
และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2. ดานความรู
2.1 อธิบายความรูหลักการและทฤษฏี
ในรายวิชาที่เรียน

กิจกรรมการประเมิน (ระบุ)

ผลการประเมินผลการเรียนรู

{ } ดําเนินการ
- สังเกตพฤติกรรมการเขาหองเรียนและการมี { } ไมดําเนินการ (ระบุเหตุผล)
สวนรวม
......................................................
- กําหนดเวลาการสงงานที่มอบหมายอยาง
……………………………………………………………….
เครงครัด
………………………………………………………………
- ประเมินการทํางานกลุม
{ } ดําเนินการ
- การสอบกลางภาค / ปลายภาค
{ } ไมดําเนินการ (ระบุเหตุผล)
......................................................
……………………………………………………………….
………………………………………………………………
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ผลการเรียนรู
3. ดานทักษะทางปญญา
3.3 สามารถใชทักษะและความเขาใจ
ในเนื้อหาทางวิชาการและวิชาชีพใน
การปฏิบัติงานประจําและหาแนวทาง
ใหมในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม
4. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 สามารถชวยเหลือและแกปญหา
กลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนํา
และผูตาม
4.2 สามารถปรับตัวทํางานรวมกับ
ผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2 สามารถสรุปประเมินและสื่อสารทั้ง
การพูดและการเขียนและเลือกใช
รูปแบบการนําเสนอไดถูกตองเหมาะสม
6. ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
-

กิจกรรมการประเมิน (ระบุ)
- ประเมินผลการอภิปรายกรณีศึกษา

- สังเกตกระบวนการทํางานกลุม
- การอภิปรายกลุม
- ประเมินประสิทธิผลงานกลุม
- ประเมินจากสมาชิกกลุม

- ประเมินประสิทธิผลของงาน
- ประเมินการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน

-

ผลการประเมินผลการเรียนรู
{ } ดําเนินการ
{ } ไมดําเนินการ (ระบุเหตุผล)
......................................................
……………………………………………………………….
………………………………………………………………
{ } ดําเนินการ
{ } ไมดําเนินการ (ระบุเหตุผล)
ดําเนินการไมครบถวนขาดการประเมิน
จากสมาชิกกลุม

{ } ดําเนินการ
{ } ไมดําเนินการ (ระบุเหตุผล)
......................................................
……………………………………………………………….
………………………………………………………………
{ } ดําเนินการ
{ } ไมดําเนินการ (ระบุเหตุผล)
...................................................
……………………………………………………………….
………………………………………………………………

ขอเสนอแนะ
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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2. ................................................................................... (ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่ออาจารยผูสอน)
คะแนนดิบสูงสุด (MAX) ......................... คะแนนดิบต่ําสุด (MIN) ........................................
คะแนนเฉลี่ย (X) ...................................... คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) …………………
ระดับคะแนนที่
มหาวิทยาลัยเสนอ
ชวงคะแนน จํานวน รอยละ
(คน)

ระดับ
คะแนน

ระดับคะแนนที่คณะกรรมการฯ
แกไข
ชวงคะแนน จํานวน รอยละ
(คน)

มติ/ประเด็นการแกไข

A
B+
B
C+
C
D+
D
F
รวม

รวม

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามแผนการประเมินผลการเรียนรูใน มคอ.3 หมวด 5
ผลการเรียนรู

กิจกรรมการประเมิน (ระบุ)

ผลการประเมินผลการเรียนรู

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม (ระบุ)

{ } ดําเนินการ
{ } ไมดําเนินการ (ระบุเหตุผล)
......................................................
……………………………………………………………….
………………………………………………………………

2. ดานความรู (ระบุ)

{ } ดําเนินการ
{ } ไมดําเนินการ (ระบุเหตุผล)
......................................................
……………………………………………………………….
………………………………………………………………

3. ดานทักษะทางปญญา (ระบุ)

{ } ดําเนินการ
{ } ไมดําเนินการ (ระบุเหตุผล)
......................................................
……………………………………………………………….
………………………………………………………………
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ผลการเรียนรู

กิจกรรมการประเมิน (ระบุ)

ผลการประเมินผลการเรียนรู

4. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (ระบุ)

{ } ดําเนินการ
{ } ไมดําเนินการ (ระบุเหตุผล)
......................................................
……………………………………………………………….
………………………………………………………………

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ระบุ)

{ } ดําเนินการ
{ } ไมดําเนินการ (ระบุเหตุผล)
......................................................
……………………………………………………………….
………………………………………………………………

6. ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
(ถามี) (ระบุ)

{ } ดําเนินการ
{ } ไมดําเนินการ (ระบุเหตุผล)
......................................................
……………………………………………………………….
………………………………………………………………

ขอเสนอแนะ
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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ง. ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยสรุปเกี่ยวกับผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู สาขาวิชาดังกลาวขางตน
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

จ. ขอเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ขอรับรองวาผลการพิจารณาดังกลาวขางตนถูกตองตามมติคณะกรรมการบริหารรายวิชา /
กลุมวิชา / คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ...........................................................
สาขาวิชา ............................................................ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ลงชื่อ.................................................................
(.......................................................................)
ประธานคณะกรรมการบริหารรายวิชา / กลุมวิชา / คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(.................... / .................... / .....................)
วันเดือนปที่พิจารณา

