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คำนำ 

 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศ คณะกรรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง 

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยไดใหความสำคัญกับ ผลการเรียนรูของ
ผูเรียนในรายวิชา และผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรตางๆ จึงไดกำหนดใหมีการดำเนินการตางๆ เพื่อเปนการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร เพื่อประโยชนตอการกำกับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในการรับรองคุณวุฒิเพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทำงานในตางประเทศ และเปนขอมลูสำหรับผูประกอบการ 
สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกใน
ฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯ ไดเปดสอนไปแลวอยาง
นอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ซึ่งตามเงื่อนไขดังกลาวหลักสูตรจะตองทำการประเมินคุณภาพภายในและมีผล
การประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กำหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรโดยมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
ตอเน่ืองกัน 2 ป โดยหน่ึงในขอบงช้ีดังกลาวคือ ตองมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ที่กำหนดใน มคอ.3 และ 4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา สำนัก
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดดำเนินการจัดทำคูมือทวนสอบผลสัมฤทธ์ินิสิต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อใชสำหรับเปนแนวปฏิบัติในการทวนสอบตอไป 
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               สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 

           มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
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สวนที่ 1 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธินิ์สิต 

 
กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเปน
การประกันคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาและสาขา/สาขาวิชา และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดม ศึกษาของประเทศ ซึ่ง
ประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเชื ่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ ่งไปสูระดับที่สูงข้ึน 
มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแตละ
ระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู ที ่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรู จาก
ประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ใหความมั่นใจในประสิทธิผลการ
ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตให
บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

 

หลักการสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาดังนี้คือ 
1. ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาโดยมุงใหกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเปน
เคร ื ่องมือในการนำแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที ่กำหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ  อุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติใน
สถาบันอุดมศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย การเรียนรูของนิสิต 
ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหมั่นใจวาบัณฑิตจะบรรลมุาตรฐาน ผลการเรียนรูตามที่มุงหวังไดจริง 

2. มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ำเชิงคุณภาพ 
เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของไดเขาใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลติบัณฑิต โดย
เริ ่มที่ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือ กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที ่คาดหวังไวกอน 
หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะสงเสริมใหบัณฑิต
บรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรูน้ันอยางสอดคลองและสงเสริมกันอยางเปนระบบ 

3. มุงที่จะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่ไดดำเนินการไวแลวเขาดวยกันและเชื่อมโยงเปนเรื่อง
เดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายใหผูเกี่ยวของไดเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับความหมายและความมีมาตรฐานในการจัด
การศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ 

4. มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเปนที่ยอมรับและเทียบ 
เคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ เน่ืองจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาจะชวย
กำหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอยางเปนระบบ โดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษา
สามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย โดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดทายของการจัด
การศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียน รูตามท่ีมุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมี
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ความสุขและภาคภูมิใจ เปนที่พึงพอใจของผู ใชบัณฑิต และเปนคนดีของสังคม ชวยเพิ ่มความเขมแข็งและขีด
ความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนแนวทางในการพัฒนา หรือ ปรับปรุง หลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน อยางตอเนื ่อง (Continuous Quality Improvement) เพื ่อใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพใน
สถาบัน อุดมศึกษา โดยใชระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา และใชเปนกรอบ
อางอิงสำหรับผูประเมินของการประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มคอ.) จะประกอบดวย 
มคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ....................สาขา/สาขาวิชา................. 
มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสตูร 
มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
มคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
มคอ. 5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
มคอ. 6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม 
มคอ. 7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
มาตรฐานผลการเรียนรู คือ ขอกำหนดเฉพาะซึ่งเปนผลที่มุงหวังใหผูเรียนพัฒนาข้ึนจากการเรียน 

รูทั้ง 5 ดานที่ไดรับการพัฒนา และแสดงออกถึงความรู ความเขาใจและความสามารถจากการเรียนรูเหลา 
น้ันไดอยางเปนที่เช่ือถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรน้ันแลวมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งมีอยางนอย 5 ดานดังน้ี 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมีคุณธรรม 
จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทาง
คานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม 

2. ดานความรู (Knowledge) หมายถึงความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด และการนำเสนอขอมูล การ
วิเคราะหและจำแนกขอเท็จจริงในหลักการทฤษฎีตลอดจนกระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึงความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ 
 และใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา 
เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ(Interpersonal Skills and Responsibility) 
หมายถึง ความสามารถในการทำงานเปนกลุ ม การแสดงถึงภาวะผู นำความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
 Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานน้ี บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน การเตนรำ 
 ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองเพิ่มการเรียนรูทางดาน
ทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill) 
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การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งกำหนดใหมีการรายงานผลดัชนีบงชี้ผลการ
ดำเนินงาน ซึ่ง สกอ. ไดกำหนดตัวบงช้ีพื้นฐานไว 12 ตัว และหลักสูตรตองผานใน 5 ตัวบงช้ีแรกที่ สกอ. กำหนด ซึ่ง
ตัวบงช้ีผลการดำเนินงานของหลักสูตร ไดแก 

1. อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที ่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการเรยีนรู จากผล

การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
9. อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย

กวารอยละ 50 ตอป 
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
สถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ หรือ

กำหนดเปาหมายการดำเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกำหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ตองมีผลการดำเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเน่ือง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตาม
การดำเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งน้ีเกณฑการประเมินผานคือ มีการดำเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 
80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป 

ดังนั้นจะเห็นไดวาการทวนสอบเปนดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงานขอหนึ่งซึ่งกำหนดไววา “มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา” ซึ่งเมื่อทวนสอบครบหลักสูตรก็จะสามารถทวนสอบไดครบทุกรายวิชาดังใน
ผูสอน ผูรับผิดชอบรายวิชาและผูรับผิดชอบหลักสูตรจงึจำเปนตองมีความเขาใจเกี่ยวกับการทวนสอบเพื่อใหเกิดการ
ทวนสอบที่มีประสิทธิภาพ ถูกตองตามหลักการวัดและประเมินผล และสะดวกตอการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของหลักสูตร 
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แผนภูมิแสดงการนำมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชาสูการปฏิบัติ 
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สวนที่ 2 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์นิสิต 
 

ความสำคัญและความจำเปนในการพัฒนาระบบและกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ินิสิต เปนผลมาจาก 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552 ไดกำหนดแนวทางการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิระดับ..... สาขา/สาขาวิชา...(มคอ.1) จะมีการกาหนด เรื่อง    
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูไว เพื่อเปนแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษาใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร มี
การกำหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสำเร็จการศึกษาไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ....... 
สาขา/สาขาว ิชา (มคอ.1) ในข อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเร ียนร ู  ด ังรายละเอ ียดต อไปนี ้ คือ 
“สถาบันอุดมศึกษาตองกำหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จการศึกษาทุกคน 
มีผลการเรียนรูทุกดานตามที่กำหนด ไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิชา...... เปนอยางนอย 
โดยอาจจัดทำการทวนสอบในระดับรายวิชาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และระดับหลักสูตร เมื่อไดดำเนินการทวน
สอบแลว ใหจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพ่ือเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู” ซึ่งในแตละสาขา
วิชาชีพไดจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิข้ึนมา 
 
ความสำคัญของการทวนสอบ 

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ินิสิตมีความสำคัญตอการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและ
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน่ืองจากการทวนสอบจะสะทอนผลรายวิชาและหลักสูตรดังน้ี 

1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่แตละรายวิชาไดรับจากการกระจายความ
รับผิดชอบจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งเปนประโยชนตออาจารยผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและผูที่เกี่ยวของในการปรับปรุงขอพกพรอง หรือสงเสริมจุดเดนของผูเรียนเพื่อพัฒนาตนเองตอไป 

2. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารยผูสอนในการพัฒนาปรับปรุงการสอนใหดีกวาเดิม 
3. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิเปนขอมูลสำคัญในการ

วางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 

ความหมายของการทวนสอบ 
การทวนสอบ หมายถึง การดำเนินการหาหลักฐานดวยวิธีการใดๆ เชน การสังเกต การตรวจสอบ การ

ประเมิน การสัมภาษณ ฯลฯ เพื่อยืนยันพิสูจนวา สิ่งที่กำหนดขึ้นนั้นไดมี การดำเนินการและบรรลุเปาหมายตาม
วัตถุประสงค การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิตเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงซึ่งจะตองดำเนินการที่ใหความมั่นใจไดวา มาตรฐานผลการเรียนรูที่
คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลผุลสำเรจ็น้ันคือตองมกีาร
ทวนสอบ ซึ่งผูประเมินภายนอกอาจตองการตรวจสอบดวยวาไดมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูอยางเพียงพอ
และเช่ือถือได 

กลยุทธที่ใชโดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูของนิสิต ไดแก การ
ตรวจสอบการใหคะแนนจากกระดาษคำตอบขอสอบของนิสิตและงานที่รับมอบหมาย การประเมินหลักสตูรโดยนิสติ
และผูสำเร็จการศึกษา การประเมินภาควิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก การรายงานเกี่ยวกับทักษะของ
บัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต 
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การทวนสอบมาตรฐานบางสวนอาจจะดำเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่มีความรวมมือทางการศึกษา 
แตจะมีกระบวนการอยางไรน้ัน ข้ึนอยูกับรายละเอียดของการจัดการและความมีประสิทธิ 
ภาพของการดำเนินการรวมกัน อยางไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนจะตองรับผิดชอบในการทวนสอบ
มาตรฐานเพื่อใหมั่นใจวาจะรักษามาตรฐานไวไดอยางสม่ำเสมอ (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 
 
การทวนสอบ กับ มคอ. ตางๆ 

การทวนสอบไดมีการกำหนดรายละเอียดไวในมคอ. ตางๆ คือ มคอ. 1, มคอ. 2, มคอ. 3 และ มคอ. 5 ดังมี
รายละเอียดตอไปน้ี 

1. การทวนสอบตามที่ระบุไวใน มคอ. 1 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ....... สาขา/สาขาวิชา...(มคอ.1) จะมีการกำหนด

เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูไวเพื่อเปนแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษาใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
มีการกำหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสำเร็จการศึกษาไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ...... 
สาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) ในขอ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ยกตัวอยาง เชน มาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2552 ระบุไวใน ขอ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

“สถาบันการศึกษาตองกำหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จการศึกษาทุก
คนมีผลการเรียนรูทุกดานตามที่กำหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตรน้ีเปนอยางนอยโดยดำเนินการทัง้ 
การทวนสอบระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร กำหนดใหเปนสวนหน่ึงของการประกันคุณภาพภายใน 

10.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
สถาบันจะตองจัดทำการทวนสอบระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยสถาบันการศึกษาหรือ

คณะ/วิทยาลัยกำหนดระบบและกลไกในการดำเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการ
ใหคะแนนกับกระดาษคำตอบ รวมทั้งประเมินดวยวิธีอื่นที่กำหนดในรายละเอียดวิชา รวมทั้งการอุธรณการประเมิน
ผลสัมฤทธิ ์ของนิสิต (ถามี) ซึ ่งสถาบันการศึกษาจะตองมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบตอคณะ
กรรมการบริหารคณะทุกภาคการศึกษา 

10.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
ดำเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูครอบคลมุ ผลการเรยีนรูทุกดานตามมาตรฐานสาขาพยาบาลศาสตรอยาง
เปนระบบ เพื่อประเมินความสำเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีการประเมินจากหลายแหลง รวมถึงการ
ประเมินโดยแหลงฝกงาน ผูใชบัณฑิต บัณฑิตใหม และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อเปนการพิสูจนวาผูสำเร็จการศึกษามี
ผลการเรียนรูไมนอยกวาที่กำหนดในรายละเอียดหลักสูตร 

 
2. การทวนสอบตามที่ระบุไวใน มคอ. 2 

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงคูมือกรอมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552 มีรายละเอียดเบื้องตนอธิบายการจัดทำรายละเอียดของ มคอ. 2 ทั้ง 8 หมวด ซึ่งหมวดที่เกี่ยวของกับการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ไดแก “หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต ขอ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ของนิสิต” โดยใหอธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู แต
ละรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบหรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสำหรับรายวิชาที่
แตกตางกัน หรือสำหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ยกตัวอยาง หลักสูตรพยาบาลศาสตร 

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
1) มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกจานวน 2 ใน 4 คน 
2) คัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกสาขาวิชาตามเกณฑการคัดเลือกที่ 
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คณะกรรมการทวนสอบกำหนด 
3) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการใหคะแนนกับขอสอบ รายงาน โครงงานและอื่นๆ ที่ 

ผูเรียนไดรับมอบหมาย 
  4) คณะกรรมการฯ สัมภาษณพยาบาลในแหลงฝก การตรวจสอบแบบฟอรมการใหคะแนนการ

ปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ในหอผูปวย ตรวจสอบแผนการพยาบาลและรายงานกรณีศึกษาในวิชา
ภาคปฏิบัติที่ผูเรียนทำเพื่อขอรับการประเมิน 

 
3. การทวนสอบตามที่ระบุไวใน มคอ. 3 

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงคูมือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดเบื้องตนอธิบายการจัดทำรายละเอียดของ มคอ.3 ทั้ง 7 หมวด ซึ่งหมวด 
ที่เกี่ยวของกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ไดแก “หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชาในขอ 
7.4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา ที่อธิบายกระบวนการที ่ใชในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย 
กระบวนการอาจจะตางกันไปสำหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสำหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน” ยกตัวอยาง 
หลักสูตรพยาบาลศาสตร วิชาการผดุงครรภ 

หมวดที ่7 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
7.4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 

7.4.1 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมนิการเรียนรูของนิสิต 
(คะแนน/เกรด) กับขอสอบ รายงาน โครงการ และการใหคะแนนพฤติกรรมของนิสิต 

7.4.2 รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการหลักสูตร 
 
4. การทวนสอบตามที่ระบุไวใน มคอ. 5 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงคูมือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดเบื้องตนอธิบายการจัดทำรายละเอียดของ มคอ.5 ทั้ง 6 หมวด ซึ่งหมวด 
ที่เกี่ยวของกับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิไดแก หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชา ขอที่ 7 การทวน
สอบผลสัมฤทธ์ินิสิต 
 

5. การทวนสอบตามที่ระบุไวใน มคอ. 7 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงคูมือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดเบื้องตนอธิบายการจัดทำรายละเอียดของ มคอ.7 ทั้ง 9 หมวด ซึ่งหมวดที่เกี่ยวของกับการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิไดแก หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ในขอที่ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งกำหนดใหมีการรายงานผลดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงานในขอที่ 6 คือ มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปด
สอนในแตละปการศึกษา 
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ระดับของการทวนสอบ 
จากรายละเอียดเกี่ยวกับการทวนสอบที่กำหนดไวใน มคอ.1 ขอ 10 กำหนดใหสถาบันการศึกษาตองพัฒนา

ระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิตและผูสำเร็จการศึกษาเพื่อเปนการยืนยันวาทุกคนมีผล
การเรียนรูทุกดานตามที่กำหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.....สาขา...และไดกำหนดใหดำเนินการทวนสอบทัง้ระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ีคือ 

1. การทวนสอบระดับรายวิชา 
1.1 การพัฒนาระบบการทวนสอบ 

1.1.1 ใหสถาบันการศึกษาแตงตั ้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ
รายวิชา ข้ึนมา 1 ชุดที่ประกอบดวย 

  (1) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(2) กรรมการจากอาจารยประจากลุมวิชา 
(3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (ตามความเหมาะสมของแตละวิชาชีพ) 

จำนวนกรรมการในแตละกลุ มพิจารณาตามความจำเปนของปริมาณภาระงานของคณะกรรมการ โดย
กำหนดใหกรรมการคนหน่ึงทำหนาที่ประธานคณะกรรมการ และอีกหน่ึงคนทำหนาที่กรรมการและเลขานุการ 

1.1.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา 
(1) กำหนดกระบวนการหรือขั ้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ

รายวิชา 
(2) กำหนดปฏิทินการดำเนินงานการทวนสอบประจำภาคการศึกษา โดยกำหนด

รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ตองดำเนินการของผูเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูทั้งรายวิชาทฤษฎีและ
รายวิชาปฏิบัติ 

(3) กำหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารยประจำวิชาตองเตรียมและแจงใหทราบเพื่อ
การเตรียมพรอมรับการทวนสอบ ไดแก คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนสวนอื่นๆ ที่
กำหนดไวในเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชา พรอมหลักฐานที่แสดงที่มาของคะแนนแตละสวน เชน 
กระดาษคาตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ช้ินงาน แบบประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูดานตางๆ ที่กำหนดไว
ของรายวิชา 

(4) ดำเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว 
(5) จัดทำรายงานผลการทวนสอบประจำภาคการศึกษาตอคณะกรรมการ 

บริหารสถาบันการศึกษา 
1.2 กระบวนการหรือข้ันตอนการทวนสอบระดับรายวิชา 

1.2.1 กำหนดรายวิชาทีจ่ะทวนสอบ เชน ทุกรายวิชาในหมวดวิชาชีพ สุมรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมนอยกวารอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอน
ในแตละภาคการศึกษา 

1.2.2 สุมตรวจสอบผลการใหคะแนนแตละสวนตามที่กำหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรู
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแตละรายวิชา โดยพิจารณาการใหคะแนนจากรายงาน ช้ินงานหรือผลงานจากการเรยีนรู 
การประเมินพฤติกรรมจากการทำกิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูดานตางๆ 
หรือแบบประเมินงานอื่นๆ ที่มอบหมายของรายวิชา 

 1.2.3 ใชขอมูลที่เกี่ยวของจากรายงานผลการจดัการเรยีนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 ที่
อาจารยประจำวิชาจัดทำเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 
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 1.2.4 กำหนดโครงสรางและจัดทำรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชา
ประจำภาคการศึกษา ที่แสดงใหเห็นในภาพรวมวา คุณภาพของการจัดการเรียนรูของรายวิชาเปนอยางไร ผูเรียน
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กำหนดไวในแตละรายวิชาในระดับใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันวา
ผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งน้ีเพื่อใหสามารถใชเปนแหลงขอมูลสำหรับการทวนสอบระดับหลักสูตรได 
  

2. การทวนสอบระดับหลักสูตร 
  2.1 การพัฒนาระบบการทวนสอบ 
 2.1.1 ใหสถาบันการศึกษาแตงตั ้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ระดับ
หลักสูตรข้ึนมา 1 ชุดที่ประกอบดวย 
 (1) กรรมการจากผูบริหารวิชาการ 
 (2) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 (3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จำนวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวน
คณะกรรมการทั้งหมด 
 จำนวนกรรมการในแตละประเภทพิจารณาตามความจำเปนของปริมาณภาระงานของคณะกรรมการ โดย
กำหนดใหกรรมการคนหน่ึงทำหนาที่ประธานคณะกรรมการ และอีกหน่ึงคนทำหนาที่กรรมการและเลขานุการ 
 2.1.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร 
 (1) กำหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ
หลักสูตร เพื่อการตรวจสอบและประเมินความสำเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 (2) กำหนดปฏิทินการดำเนินงานการทวนสอบประจำปการศึกษาที่มีผูสำเร็จการศึกษา 
โดยกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ตองดำเนินการของผูเกี่ยวของ 
 (3) กำหนดขอมูล แหลงขอมูล และผูใหขอมูล ที่ตองเก็บรวบรวมและแจงใหผูเกี่ยวของ
ทราบเพื่อการเตรียมพรอม ไดแก รายงานผลการจัดการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร แหลงฝกปฏิบัติ ผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา และการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลัง
สำเร็จการศึกษา 
 (4) ดำเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว 
 (5) จัดทำรายงานผลการทวนสอบประจำปการศึกษาตอสภาสถาบันการศึกษาหรือตน
สังกัดที่มีอำนาจหนาที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา 
  2.2 กระบวนการหรือข้ันตอนการทวนสอบระดับหลักสูตร 
 2.2.1 กำหนดลักษณะขอมูล แหลงขอมูลและผู ใหขอมูล ที ่สามารถนำมาใชว ิเคราะห
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู ที่ครอบคลุมผลการเรียนรูทุกดานตามมาตรฐานการเรียนรูสาขา....... เพื่อประเมินความสำเร็จ
ของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของสถาบันการศึกษา 
 2.2.2 พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลที่จำเปนตองใช ดำเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากผูใหขอมูลตามที่กำหนดไว 
 2.2.3 ใชขอมูลที่เกี่ยวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 
และขอมูลจากรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำเมื่อสิ้นสุดป
การศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 
 2.2.4 กำหนดโครงสรางและจดัทำรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูของผูสำเรจ็
การศึกษาประจำปการศึกษา ที่แสดงใหเห็นในภาพรวมวา คุณภาพของการจัดการเรียนรูของหลักสูตรเปนอยางไร 
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กำหนดไวในหลักสูตรครบถวนเพียงใด พรอมแสดงขอมูล
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หรือหลักฐานที่ยืนยันวาบรรลุตามมาตรฐานที่กำหนดไว ทั้งนี้เพื่อใหสามารถใชเปนแหลงขอมูลสำหรับการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาและการปรับปรุงหลักสูตรที่สถานศึกษารับผิดชอบตอไป 
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สวนที่ 3 
ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นิสิต 

 
 เพื ่อใหเปนไปตามขอบงชี ้คณะฯ หรือหลักสูตรจึงกำหนดระบบและกลไกในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชาตางๆ อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด เพื่อใหไดผลการประเมิน
คุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กำหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป โดยมีรูปแบบของ
ระบบและกลไกในการทวนสอบ ดังน้ี 
 1. คณะแตงตั ้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ของนิสิตรายวิชาในแตละปการศึกษาซึ่ง
ประกอบไปดวย รองคณบดีฝายวิชาการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน กรรมการหลักสูตรหรอือาจารยประจำ
หลักสูตร และอาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร 
 2. จัดทำคูมือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในระดับรายวิชา 
 3. ใหหลักสูตรที ่เปดดำเนินการจัดสงรายชื่อรายวิชาที ่เปดสอนในปการศึกษานั ้นๆ โดยแบงเปนภาค
การศึกษาตนและปลาย ไปยังคณะกรรมการทวนสอบฯ 
 4. คณะกรรมการทวนสอบฯ จะดำเนินการสุมรายวิชาอยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละ
ปการศึกษาโดยแบงการสุมเปนภาคการศึกษาตนและปลายของแตละหลักสูตรเพื่อดำเนินการทวนสอบ โดยจะไมทำ
การทวนสอบรายวิชาเดิมที่เคยทวนสอบมาแลวในปการศึกษานั้นๆ และพยายามกระจายการทวนสอบใหครบทุก
รายวิชาในหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่กำหนดของหลักสูตร สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาพื้นฐานควร
ดำเนินการทวนสอบทุกรายวิชา 
 5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาคณะกรรมการทวนสอบฯ จะแจงรายชื่อรายวิชาที่จะทวนสอบไปยังหลักสตูร
เพื่อใหหลักสูตรประสานงานกับผูรับผิดชอบรายวิชาในการจัดเตรียมเอกสารตางๆ ไดแก มคอ.3 หรือ 4 มคอ.5 หรือ 
6 และขอสอบ รายงาน หรือเอกสารที่รายวิชาทำการประเมินผลการเรียนรู สงมาใหคณะกรรมการทวนสอบฯ
หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ จะกำหนดรูปแบบของการทวนสอบในแตละรายวิชาใหสอดคลองกับธรรมชาติหรือ
บริบทของรายวิชา เชน การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ ฯลฯ เพื่อยืนยันและพิสูจนวาสิ่งที่กำหนดข้ึนน้ัน
ไดมีการดำเนินการและบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคที่กำหนด เพื่อใหมั่นใจไดวามาตรฐานผลการเรียนรูที่
คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกันและมีการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสำเร็จ 
 6. หลังจากการดำเนินการทวนสอบแลวคณะกรรมการฯ จะรายงานผลการทวนสอบใหหลักสูตรทราบเพื่อ 
หลักสูตรจะไดวางแผนพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาและแจงผลการพิจารณาของหลักสูตรไปยังผูรับผิดชอบรายวิชา
เพื่อพจิารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาใหเปนไปตามความตองการของหลักสูตรตอไป และใหกรรมการ
ทวนสอบฯ สงผลการทวนสอบไปยังกรรมการบริหารสูงสุดของคณะฯ อีกทางหน่ึงดวย 
 7. คณะฯ พิจารณาผลการทวนสอบและวางแผนพัฒนาและกำหนดทิศทางและนโยบายในการปรับปรุง
หลักสูตรตอไป 
 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผลที่ได ชวงเวลา 

คณะ  แตงตั้งกรรมการทวนสอบ  คำสั่งแตงตั้งกรรมการทวนสอบ  กอนเปดภาคการศึกษา  

กรรมการทวนสอบ  ประชุมและจัดทำคูมือทวนสอบ  คูมือทวนสอบ  กอนเปดภาคการศึกษา  
กรรมการทวนสอบ  ประชุมและเตรียมการทวนสอบ  แผนการดำเนินการทวนสอบ  กอนเปดภาคการศึกษา  

 - หลักสูตรสงรายวิชาท่ีเปดสอน   

 - สุมรายวิชาจำนวน 25 %   
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ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผลที่ได ชวงเวลา 

 - แจงชื่อวิชาและขอเอกสาร   

กรรมการทวนสอบ  ดำเนินการทวนสอบ  รายงานผลการทวนสอบ  สิ้นสุดภาคการศึกษา  
 - สรุปรูปแบบทวนสอบ   
 - ปฏิบัติการทวนสอบ   
 - สรุปผลการทวนสอบ   
 - เขียนรายงานผลการทวนสอบ   
กรรมการทวนสอบ  การรายงานผลการทวนสอบ  รายงานผลการทวนสอบ  สิ้นสุดภาคการศึกษา  
 - ผูรับผิดชอบรายวิชา   
 - ผูรับผิดชอบหลักสูตร   
 - กรรมการคณะ   
กรรมการคณะ  ประชุมและสะทอนผลเพื่อการ

ปรับปรุง  
ผลการประชุมและขอปรับปรุง  สิ้นสุดภาคการศึกษา  

ผูรับผิดชอบหลักสูตร  ประชุมและสะทอนผลเพื่อการ
ปรับปรุง  

ผลการประชุมและขอปรับปรุง  สิ้นสุดภาคการศึกษา  

ผูรับผิดชอบรายวิชา  ประชุมและสะทอนผลเพื่อการ
ปรับปรุง  

ผลการประชุมและขอปรับปรุง  สิ้นสุดภาคการศึกษา  
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สวนที่ 4 
การดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธินิ์สิต 

 
 เมื่อกรรมการทวนสอบไดรายวิชาที่จะทำการทวนสอบแลว กรรมการจะประสานงานไปเพื่อให 
หลักสูตรจัดสงเอกสารตางๆ มาเพื่อใชในการทวนสอบซึ่งประกอดวย 
 1. รายละเอียดของหลกัสูตรหรือ มคอ.2 
 2. รายละเอียดของรายวิชาหรือ มคอ.3 
 3. รายงานผลการดำเนินการของรายวิชาหรือ มคอ.5 
 4. ช้ินงานทีร่ายวิชาใชในการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต ไดแก รายงาน ขอสอบ บทความวิชาการ 
 5. เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการเรยีนรูในแตละดาน 
 
วิธีการทวนสอบ 
 กรรมการทวนสอบอาจเลือกใชวิธีการทวนสอบตางๆ คือ การทวนสอบจากเอกสารตางๆ การทวนสอบโดย
การสัมภาษณอาจารยผูสอน การทวนสอบโดยการสัมภาษณนิสิต ซึ่งโดยปกติจะทวนสอบจากเอกสารตางๆ กอน     
ถาตองการขอมูลเพิ่มเติมอาจเลือกใชการสัมภาษณอาจารยผูสอนหรือนิสิตเพื่อคนหาขอมูลเพิ่มเติมไดตามความ
เหมาะสม 
 
กระบวนการทวนสอบ 
 ในการทวนสอบกรรมการทวนสอบจะดาเนินการทวนสอบโดยใชแนวทางดังน้ีคือ 
 1. การวิเคราะหความสอดคลองของรายวิชา (มคอ 3 หมวดที่ 2 จุดมุงหมายของรายวิชา หรือหมวดที่ 4 
การพัฒนาผลการเรียนรูรายวิชา หรือหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล และ curriculum mapping) เพื ่อประเมินวารายวิชาได
ดำเนินการจัดการเรียนรูใหผูเรียนครอบคลมุ ครบถวน และตรงตามที่หลักสตูรกำหนดหรือไม รวมถึงความสอดคลอง
ของแตละหมวดที่เกี่ยวของกับผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผลในรายวิชา 
  - ความสอดคลองของหมวดตางๆ ภายในรายวิชา (มคอ. 3) กับหลักสูตร (มคอ. 2 หมวดที่ 4     ผล
การเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล และ curriculum mapping) 
  - ความสอดคลองของหมวด 2 จุดมุงหมายของรายวิชา หมวด 4 การพัฒนาผลการเรยีนรูรายวิชา 
และหมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผลในรายวิชา (มคอ. 3) 
 2. การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาในดานตางๆ และผลการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาดาน
ตางๆ สอดคลองกับผลการเรียนรูหรือวัตถุประสงคการเรียนรูที่กำหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการสอนกับ
วิธีการประเมินผลและขอคิดเห็น 
 3. กรรมการทวนสอบทาการสรุปผลการทวนสอบในภาพรวมของรายวิชา และขอเสนอแนะในภาพรวมที่ได
จากการทวนสอบรายวิชา 
 4. กรรมการทวนสอบจัดทำรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ินิสิตของหลักสูตร...... เพื่อสงใหกรรมการ
หลักสูตรประจำปการศึกษา...... และคณะกรรมการประจำคณะ.........เพื่อดำเนินการวางแผนการพฒันาและปรบัปรงุ
หลักสูตรตอไป 
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การรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชา  
 ในการจัดทำรายงานผลการทวนสอบจะประกอบดวยสวนตางคือ  
 1. บทสรุปสาหรับผูบริหาร  
 2. รายวิชาในแผนการศึกษาในหลักสูตรและรายวิชาที่ทวนสอบฯ  
 3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
 4. ผลการทวนสอบแตละรายวิชา (ตามจำนวนรายวิชาที่ทวนสอบ)  
 5. สรุปผลการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร  
 6. ภาคผนวก: คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบ  
 
การสรุปผลการทวนสอบ 
 แจงผลการประเมินโดยรวบรวมผลการประเมินการทวนสอบในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรพรอมสรุป
ภาพรวมใหผูรับผิดชอบหรืออาจารยประจำหลักสูตรทราบ นอกจากน้ีหลักสูตรอาจออกแบบแบบประเมินหรือแบบ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชา เพื่อใหนิสิตประเมนิตนเองภายหลงัสิน้สดุการเรียนรายวิชาวาไดเกิดผลการ
เรียนรูตามที่มาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชามุงหวังหรือไม มากนอยเพียงใด 
 
การนำผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาไปรายงานผลใน มคอ 5 และ มคอ 7 
 หลังจากรับทราบผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชา 
 1. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชานำขอมูล/ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มารายงานไวใน มคอ.5 หมวดที่ 3 
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาขอ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
 2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารยประจำหลักสูตรนำรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์เปน
เอกสารหลกัฐานในการประเมินคุณภาพหลักสูตรใน มคอ.7 หมวดที่ 6 สรปุการประเมินหลักสูตร ขอ 3 การประเมิน
คุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงานขอที่ 6 “มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กำหนดไวใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนใน
แตละปการศึกษา” 
 3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารยประจำหลักสูตรนำรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา
นำไปใหขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตรในหมวดที่ 9 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ขอ 2 ขอเสนอในการ
พัฒนาหลักสูตร 
 4. กรรมการบริหารสูงสุดของคณะนำผลการทวนสอบไปทบทวนเพื่อนำไปสูการกำหนดนโยบายการปรบัปรุง
หลักสูตร 
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ภาคผนวก 
 

แบบฟอรมสำหรับการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ระดับรายวิชา กระบวนวิชาและระดับหลักสูตร  
ช่ือ รายการ ผูเกี่ยวของ/ดำเนินการ 

มท. 00 แบบประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปรับคำถาม
ตามผลการเรียนรูที่กำหนดในหลักสูตร หรือประเมินดวยแบบอ่ืน)  ใชเอกสารอ่ืน
แทนได 

นิสิต 

มท. 01 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิระดับกระบวนวิชา  อาจารยผูสอน/สาขาวิชา 
มท. 02 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ระดับกระบวนวิชา(สำหรับผู ประเมิน

รายบุคคล) 
คณะกรรมการทวนสอบ 

มท. 03 แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชาที่เปดสอนโดย
คณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู  

คณะกรรมการทวนสอบ 

มท. 04 แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต  คณะกรรมการทวนสอบ 
มท. 05 แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต  สาขาวิชา 
มท. 06 แบบสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต ฝายวิชาการคณะฯ 
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(แบบ มท. 00) 
(ตัวอยาง) แบบประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หลักสูตร................................ สาขาวิชา ................................ 
(ขอคำถามข้ึนอยูกับผลการเรียนรูแตละดานของแตละหลักสูตร) 

 
ช่ือวิชา ................................................................................... รหัสรายวิชา ...................................................... 
ช่ืออาจารยผูสอน .................................................................. 
ภาคการศึกษาที่ ......  ปการศึกษา 25......    วันที่ประเมิน ....................................................... 
คำชี ้แจง การประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมีวัตถุประสงคเพื ่อใหนิสิตประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู
ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม หลังจากเรียนวิชาน้ีแลว จึงขอความรวมมือจากนิสิตในการประเมินตนเองตามความเปนจริงโดยใส
เครื่องหมาย   ลงในชองที่เห็นวาใกลเคียงความจริงมากที่สุด  ดังน้ี 
 

      5   หมายถึง   มีมากท่ีสุด        4   หมายถึง   มีมาก              3    หมายถึง   มีปานกลาง 
      2   หมายถึง   มีนอย             1  หมายถึง   มีนอยมาก          0    หมายถงึ  ไมมี/ไมสามารถตอบได 

 
1. รายการประเมิน 

ความรูความสามารถ  ทักษะ พฤติกรรม 

ผลการเรียนรูภายหลังเรียนรายวิชาน้ี 

5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
มาก 

0 
ไมมี/ไม
สามารถ
ตอบได 

1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
     1.1    ความมีวินัย และความรับผิดชอบ 

      

     1.2     ความซ่ือสัตย สุจริต       
     1.3    ความเสียสละ       
     1.4    สามารถเปนตัวอยางที่ดีใหแกผูอ่ืน       
2.  ดานความรู 
      2.1   ไดความรูความเขาใจในวิชาน้ีจากช้ันเรียน 

      

      2.2  ไดความรู ความเขาใจในรายวิชาน้ีจากการศึกษาดวยตนเอง       
      2.3   ความรูที่ศึกษามากอนการเรียนวิชาน้ี       

2.4 สามารถผสมผสานความรูในวิชานี้เขากับความรู ที่เกี่ยวของ
สัมพันธกันในรายวิชาอ่ืน 

      

3. ดานทักษะทางปญญา 
     3.1   สามารถบูรณาการความรูใหเกิดประโยชนแกตนเองและ 
            สวนรวม 

      

     3.2   สามารถหาแนวทางในการแกปญหาโดยใชความรูที่มี       
4.   ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
      4.1  สามารถทำงานกลุมตามบทบาท 

      

     4.2  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานและบุคคลทั่วไป       
 4.3  สามารถเรียนรูอยางตอเน่ือง       

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเช ิงตัวเลข การสื ่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการ
ฟง พูด อานและเขียน 
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ความรูความสามารถ  ทักษะ พฤติกรรม 

ผลการเรียนรูภายหลังเรียนรายวิชาน้ี 

5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
มาก 

0 
ไมมี/ไม
สามารถ
ตอบได 

5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศที ่เหมาะสมเพื ่อการสืบคน 
ศึกษาดวยตนเอง นำเสนอและส่ือสาร 

      

5.3 เข าใจป ญหา ว ิ เคราะห   และเล ือกใช กระบวนการทาง
คณิตศาสตร และสถิติที่เหมาะสมในการแกปญหา 

      

6.  ดานทักษะวิชาชีพ(ถามี) 
    6.1 ........................................................................ 

      

    6.2 ........................................................................       
 
2. ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
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(แบบ มท. 01) 
 

แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิร์ะดับกระบวนวิชา ขอ 1 2 และ 3 
ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
โดย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชา................................... 
ภาคการศึกษาท่ี ..................ปการศึกษา ....................................... 

(ตัวบงช้ีผลการดําเนินการท่ี 6 ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552) 
 

ตอนท่ี 1 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู 
 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา  
ผูรับผิดชอบรายวิชา  

มาตรฐานผลการเรียนรู 
วิธีทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 
(เขียนบรรยาย) ดาน รายละเอียด 

1. ช่ือวิชา             
........................ 
2. ช่ือผูรับผิดชอบ 

............................... 
3. อาจารยผูสอน 
.................................. 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม    
2. ความรู 
 
 

   

3.ทักษะทางปญญา    
4. ทักษะความสัมพนัธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

   

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการส่ือสาร
และการใชเทคโนโลยี 

   

5. ทักษะวิชาชีพ(ถามี)    
 
ตอนท่ี 2 ผลการพิจารณาสัดสวนของคะแนนเก็บและเกณฑการตัดสินผลการเรียน 
คะแนนเก็บ 
 (    ) เหมาะสม เน่ืองจาก............................................................................................. 
 (    ) ไมเหมาะสมเน่ืองจาก ......................................................................................... 
แนวทางการแกไข ดังน้ี 
.................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
 
เกณฑการตัดสินผลการเรียน 
 (    )   เหมาะสม เน่ืองจาก......................................................................................... 
 (    ) ไมเหมาะสมเน่ืองจาก ......................................................................................... 
 
แนวทางการแกไข ดังน้ี 
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................  

รายนามคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชา.....................................................................  ลงนามรับรองการทวน
สอบครั้งน้ี 
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ลงช่ือ........................................................... 
(........................................) 

กรรมการทวนสอบ 

 
ลงช่ือ........................................................... 

(............................................) 
กรรมการทวนสอบ 

 
ลงช่ือ........................................................... 

(...................................................) 
ประธานกรรมการทวนสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 (หรือ แบบ มท. 01 ชุดน้ี มีรายละเอียดเพิ่ม) 
แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิระดับกระบวนวิชา  
ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3   

โดย คณะกรรมการวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป 
ภาคการศึกษาที ่........... ปการศึกษา …….. 

รายวิชา .......................................................................... 
ผูรับผิดชอบรายวิชา …………………………………………………………………………………………….………… 

ตอนที่ 1 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู 
รหัสวิชา/ช่ือวิชา 

ผูรับผิดชอบรายวิชา 
มาตรฐานผลการเรียนรู 

วิธีทวนสอบ ผลการทวนสอบ 
ดาน รายละเอียด 

รหัสวิชา 
........................ 

ช่ือวิชา 
............................ 

2.ประธานวิชา 
...................................... 
...................................... 
  

คุณธรรม จริยธรรม 1.1 ..... 
 (เล ือกมาเฉพาะความ
รับผิดชอบหลักของวิชา
น้ัน) 

1.ใ ห  น ิ ส ิ ต ต อ บ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม
ปลายเปด 
2.ส ัมภาษณนิส ิตที่
เคยลงทะเบียน... 

1.1 นิสิตตระหนักถึง
ความสำคัญของการ
มีวินัยและนำมาใช
ในการดำรงชีวิต 

ความรู 2.1 
2.2 
 
 

  

ทักษะทางปญญา 3.1 
3.2 
3.3 
 

  

ทักษะความสัมพนัธระหวาง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 
4.2 
4.3 
 

  

ท ักษะการว ิ เ คราะ ห  เ ชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี 

5.1 
5.2 
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ตอนที่ 2 ผลการพิจารณาสัดสวนของคะแนนเก็บและเกณฑการตัดสินผลการเรียน 
คะแนนเก็บ    
 (    )  เหมาะสม เน่ืองจาก......................................................................................... 
 (    ) ไมเหมาะสมเน่ืองจาก ......................................................................................... 
แนวทางการแกไข ดังน้ี ................................................................................................................................................................  
 
เกณฑการตัดสินผลการเรียน    
 (    )   เหมาะสม เน่ืองจาก......................................................................................... 
      (    ) ไมเหมาะสมเน่ืองจาก ......................................................................................... 
แนวทางการแกไข ดังน้ี ................................................................................................................................................................  
 
ตอนท่ี 3 ผลการพิจารณาขอสอบ 
ระดับการใหคะแนน            3 หมายถึง เหมาะสมอยูในระดับ มาก   

2 หมายถึง เหมาะสมอยูในระดับ พอใช 
1 หมายถึง เหมาะสมอยูในระดับ ควรปรับปรุง  

ประเภท ขอสอบเก็บคะแนน 1 
 

ขอสอบเก็บคะแนน 2 
(ถามี) 

ขอสอบปลายภาค 
 

ผลการพิจารณา/ลักษณะ (   )   อัตนัย   
(   )   ปรนัย 

(   )   อัตนัย   
(   )   ปรนัย 

(   )   อัตนัย   
(   )   ปรนัย 

1. ความเหมาะสมของลักษณะขอสอบ (   ) 3  (   ) 2  (   )  1 (   ) 3  (   ) 2  (   )  1 (   ) 3  (   ) 2  (   )  1 
2. ความครอบคลุมกับเน้ือหา (   ) 3  (   ) 2  (   )  1 (   ) 3  (   ) 2  (   )  1 (   ) 3  (   ) 2  (   )  1 
3. ความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

(   ) 3  (   ) 2  (   )  1 (   ) 3  (   ) 2  (   )  1 (   ) 3  (   ) 2  (   )  1 

4. ความเหมาะสมของวิธีการตรวจให
คะแนน 

(   ) 3  (   ) 2  (   )  1 (   ) 3  (   ) 2  (   )  1 (   ) 3  (   ) 2  (   )  1 

ส่ิงที่ควรปรับปรุง 
 

   

 
รายนามคณะกรรมการวิชาการ วิชา ............................................ ลงนามรับรองการทวนสอบครั้งน้ี 

 
ลงช่ือ........................................................... 

(.....................................................................) 
ผูตรวจสอบ 

 
ลงช่ือ........................................................... 

(.....................................................................) 
ผูตรวจสอบ 

ลงช่ือ........................................................... 
(.....................................................................) 

ผูตรวจสอบ 

ลงช่ือ........................................................... 
(.....................................................................) 

         ประธานวิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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 (แบบ มท 02) 
แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชาท่ีเปดสอน 

โดยคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู (กรรมการรายบุคคล) 
รหัสวิชา .................................  ช่ือวิชา ................................................................................     
อาจารยผูสอน ........................................................................................ 
สาขาวิชา ............................................................................................... 

ประจำภาคการศึกษาที่ ................. ปการศึกษา ................................. 
 

หัวขอการทวนสอบ รายละเอียดการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบสอดคลอง 

รายละเอียด 
ท่ีไมสอดคลอง 

5 
= 

มา
กที่

สุด
 

4=
 ม

าก
 

3=
 ป

าน
กล

าง
 

2=
 น

อย
 

1=
 น

อย
ที่สุ

ด 
  

1. เน้ือหาการสอน ตรวจสอบ มคอ.5 กับ มคอ.3 วาตรงกัน
หรือไม (หมายเหตุ : ตรวจสอบหมวดที่ 5 วา
หัวขอรายละเอียดสอดคลองกับ มคอ.5 
หรือไมกรณีที่ไมตรงมีการระบุปญหาและแนว
ทางการแกไขไวใน มคอ.5 หรือไม) 

      

2. การวัดและ
ประเมินผล 
   2.1 วิธีการวัดและ
ประเมินผล 
 
   2.2 ทวนสอบ
คะแนนและเกรด 
 
 
    
   2.3 สุมตรวจ 
ขอสอบ 

ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 สวนที่ 2 
วิธีการวัดและประเมินผลกับการวัดและ
ประเมินผลจริง (แบงเปนคะแนนอะไรบาง เชน 
กลางภาค ปลายภาค งานจิตพิสัย แบงตามน้ัน
จริงหรือไม) 
ทวนสอบคะแนนที่กำหนดในแตละวิธีการวัด
และประเมินผลวาสอดคลองหรือไม และการ
ใหเกรดถูกตองตามที่กำหนดไวและสอดคลอง
กับคะแนนหรือไม (ดูวาการใหคะแนนตรง
หรือไมเชนตั้งวา 20% ให 20% จริงหรือไม) 
สุมตรวจเน้ือหาที่อยูในขอสอบวาตรงกับ
เน้ือหาที่กำหนดไวหรือไม สอดคลองกับเน้ือหา
หรือไม 
สุมตรวจเน้ือหาที่อยูในขอสอบวาตรงกับ
เน้ือหาที่กำหนดไวหรือไม สอดคลองกับเน้ือหา
หรือไม 
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หัวขอการทวนสอบ รายละเอียดการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบสอดคลอง 

รายละเอียด 
ท่ีไมสอดคลอง 

5 
= 

มา
กที่

สุด
 

4=
 ม

าก
 

3=
 ป

าน
กล

าง
 

2=
 น

อย
 

1=
 น

อย
ที่สุ

ด 
  

 

3. มาตรฐานการเรียนรู 
   3.1 วิธีการ
ประเมินผล 

ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 4 คือ ในสวนที่
เปนวิธีการประเมินผลในแตละมาตรฐานการ
เรียนรูกับการวัดและประเมินผลจริง 

      

   3.2 คะแนนในแตละ
มาตรฐานการเรียนรู 
 
   3.3 แผนการ
ประเมินผล 

ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 สวน 2 วา
คะแนนในแตละมาตรฐานที่ไดกำหนดไวกับที่
ไดดำเนินการจริง 
ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 สวน 2 วา
แผนการประเมินผล (สัปดาหที่จะประเมิน) กับ 
การดำเนินการจริง 

      

 
ผูรับรองขอมูลผลการทวนสอบ 

 
ลงช่ือ........................................................... 

(........................................................) 
ผูประเมิน 

ลงช่ือ........................................................... 
(..........................................................) 

ผูประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



27 

(แบบ มท 03) 
แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชาท่ีเปดสอน 

โดยคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู 
รหัสวิชา .................................  ช่ือวิชา ......................................................................................................     
อาจารยผูสอน ............................................................................................................................................. 
สาขาวิชา ............................................................................................... 

ประจำภาคการศึกษาที่ ................. ปการศึกษา ................................. 
 

หัวขอการทวนสอบ รายละเอียดการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

รายละเอียด 
ท่ีไมสอดคลอง 

กรรมการ 
1 

กรรมการ 
2 

กรรมการ 
3 

(√
) ส

อด
คล

อง
 

(X
) ไ

มส
อด

คล
อง

 

(√
) ส

อด
คล

อง
 

(X
) ไ

มส
อด

คล
อง

 

(√
) ส

อด
คล

อง
 

(X
) ไ

มส
อด

คล
อง

 

1. เน้ือหาการสอน ตรวจสอบ มคอ.5 กับ มคอ.3 วาตรงกัน
หรือไม 
(หมายเหตุ : ตรวจสอบหมวดที่ 5 วาหัวขอ
รายละเอียดสอดคลองกับ มคอ.5 หรือไม
กรณีที่ไมตรงมีการระบุปญหาและแนว
ทางการแกไขไวใน มคอ.5 หรือไม) 

       

2. การวัดและ
ประเมินผล 
   2.1 วิธีการวัดและ
ประเมินผล 
 
   2.2 ทวนสอบ
คะแนนและเกรด 
 
 
   
 
 2.3 สุมตรวจขอสอบ 

ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 สวนที่ 2 
วิธีการวัดและประเมินผลกับการวัดและ
ประเมินผลจริง (แบงเปนคะแนนอะไรบาง 
เชน กลางภาค ปลายภาค งานจิตพิสัย แบง
ตามน้ันจริงหรือไม) 
ทวนสอบคะแนนที่กำหนดในแตละวิธีการ
วัดและประเมินผลวาสอดคลองหรือไม และ
การใหเกรดถูกตองตามที่กำหนดไวและ
สอดคลองกับคะแนนหรือไม (ดูวาการให
คะแนนตรงหรือไมเชนตั้งวา 20% ให 20% 
จริงหรือไม) 
สุมตรวจเน้ือหาที่อยูในขอสอบวาตรงกับ
เน้ือหาที่กำหนดไวหรือไม สอดคลองกับ
เน้ือหาหรือไม 
สุมตรวจเน้ือหาที่อยูในขอสอบวาตรงกับ
เน้ือหาที่กำหนดไวหรือไม สอดคลองกับ
เน้ือหาหรือไม 
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หัวขอการทวนสอบ รายละเอียดการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

รายละเอียด 
ท่ีไมสอดคลอง 

กรรมการ 
1 

กรรมการ 
2 

กรรมการ 
3 

สอ
ดค

ลอ
ง 

ไม
สอ

ดค
ลอ

ง 

สอ
ดค

ลอ
ง 

ไม
สอ

ดค
ลอ

ง 

สอ
ดค

ลอ
ง 

ไม
สอ

ดค
ลอ

ง 

3. มาตรฐานการเรียนรู 
   3.1 วิธีการ
ประเมินผล 

ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 4 คือ ในสวนที่
เปนวิธีการประเมินผลในแตละมาตรฐานการ
เรียนรูกับการวัดและประเมินผลจริง 

       

   3.2 คะแนนในแตละ
มาตรฐานการเรียนรู 
 
   3.3 แผนการ
ประเมินผล 

ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 สวน 2 วา
คะแนนในแตละมาตรฐานที่ไดกำหนดไวกับที่
ไดดำเนินการจริง 
ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 สวน 2 วา
แผนการประเมินผล (สัปดาหที่จะประเมิน) กับ 
การดำเนินการจริง 

       

 
ผูรับรองขอมูลผลการทวนสอบ 

 
ลงช่ือ........................................................... 

(........................................................) 
ผูประเมิน 

ลงช่ือ........................................................... 
(..........................................................) 

ผูประเมิน 
 
 

ลงช่ือ........................................................... 
(.......................................................) 

                       ผูประเมิน 

 
 

ลงช่ือ........................................................... 
(.............................................) 

        ประธานสาขาวิชา  
วันที่................เดือน...............................พ.ศ.................. 
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(แบบ มท. 04) 
แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต  

 
ช่ือหลักสูตร ................................................................    
คณะ..............................................................  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
จำนวนรายวิชาท่ีเปดสอน/ทวนสอบในปการศึกษา ……………………….. 
 

รายวิชาท่ีเปดสอน รายวิชาท่ีทวนสอบ 
ผลการประเมิน 

x� S.D. ระดับ 

ภาคเรียนท่ี ………… ปการศึกษา ……………. (ช้ันปท่ี ……….) 

1.       

2.       

3.       

4.        

5.      

     
ภาคเรียนท่ี ………… ปการศึกษา ……………. (ช้ันปท่ี ……….) 

6.       

7.       

8.       

9.        

10.      

รวมรายวิชาท่ีสอนท้ังหมด    ……………...  รายวิชา 
รวมรายวิชาท่ีทวนสอบท้ังหมด     …………….    รายวิชา 

รอยละของรายวิชาท่ีมีการทวนสอบ  ……………….  
หมายเหตุ     

1. ทำเครื่องหมาย = รายวิชาที่ดำเนินการทวนสอบ   
2. คิดเฉพาะรายวิชาตามหลักสูตร ไมรวมวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี   

วิธีการทวนสอบ (ระบุ) 
        - แบบประเมินในระบบประเมินการเรียนการสอน ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย 
        - ประเมินโดยคณะกรรมการทวนสอบ ตามคำส่ังมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ที่ ............/.................... 
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ผูรับรองขอมูลผลการทวนสอบ 
 

 
ลงช่ือ........................................................... 

(...........................................................) 
ผูประเมิน 

 
ลงช่ือ........................................................... 
(................................................................) 

ผูประเมิน 
 
 

ลงช่ือ........................................................... 
(....................................................) 

                       ผูประเมิน 

 
 

ลงช่ือ........................................................... 
(.............................................) 

                   ประธานสาขาวิชา 
 
 
 

วันที่................ เดือน ...............................พ.ศ. .................. 
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(แบบ มท.05) 
แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  

หลักสูตร…………………………………….. คณะ………………………………………………….  
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ประจำปการศึกษา ................. 
****************************************************** 

คำช้ีแจง :  
  1. แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตฉบับน้ีจัดทำขึ้นเพื่อแจงผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิของนิสิตหลักสูตร.............................  คณะ..................................  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
  2. แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต  มีจำนวน 3 หมวด  
 
หมวดท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 
  หลักสูตร…………………………………………………..………เริ่มรับนิสิตเม่ือปการศึกษา …………….  ดำเนินการเรียนการสอน
มาแลว ………….. ป 
 
หมวดท่ี 2 จำนวนรายวิชาท่ีเปดสอน/ทวนสอบในปการศึกษา 25….. 
 รายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดในหลักสูตร ปการศึกษา ………………. จำนวน ……………… รายวิชา ตามขอกำหนดของตัวบงช้ีระ
บุบวาจะตองทำการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิฯ อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา ดังน้ันหลักสูตร
จึงดำเนินการทวนสอบ จำนวน ……….. รายวิชา คิดเปนรอยละ …………… ดังน้ี 
  

รายวิชาท่ีเปดสอน รายวิชาท่ีทวนสอบ 
ผลการประเมิน 

x� S.D. ระดับ 

ภาคเรียนท่ี ……………. ปการศึกษา ………………….. (ช้ันปท่ี ……………..) 

1.      

2.        

3.            

4.        

      
 
ภาคเรียนท่ี ……………. ปการศึกษา ………………….. (ช้ันปท่ี ……………..) 

     
     
     
     

รวมรายวิชาท่ีสอนท้ังหมด     .............    รายวิชา 
รวมรายวิชาท่ีทวนสอบท้ังหมด     ................    รายวิชา 

รอยละของรายวิชาท่ีมีการทวนสอบ    ................   
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รายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดในหลักสูตร ปการศึกษา 25..... จำนวน ............. รายวิชา ตามขอกำหนดของ  ตัวบงช้ี  ระบุบวาจะตองทำ
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิฯ อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา ดังน้ันหลักสูตรจึงดำเนินการ
ทวนสอบ จำนวน ............. รายวิชา คิดเปนรอยละ ..............  ดังน้ี 
  

รายวิชาท่ีเปดสอน 
ทวนสอบเม่ือภาคเรียนท่ี / 

ปการศึกษา 
ผลการประเมิน 

x� S.D. ระดับ 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา ……….. (ช้ันปท่ี ………) 

1.        

2.        

3.       

4.      

      
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา ……….. (ช้ันปท่ี ………) 

1.      

2.      

3.      

4.      

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา .............. (ช้ันปท่ี 2) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  ............ (ช้ันปท่ี 2) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

รวมรายวิชาท้ังหมด     …………..    รายวิชา 
รวมรายวิชาท้ังหมด    ……………….      รายวิชา 

รอยละของรายวิชาท่ีมีการทวนสอบ    .......................  
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2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ฯ  
                 การดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสำเร็จการศึกษา (ตามที่ไดระบุไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 5 ขอ 2) ตามรายละเอียดดังน้ี 

 
กระบวนการทวนสอบฯ การดำเนินการ หมายเหตุ 

1. มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของ
นิสิตเปนสวนหน่ึงของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของหลักสูตร โดยมีการทวนสอบทั้งในระดับ
รายวิชาและการประมวลผลรวมในแตละป
การศึกษา ตลอดจนในระดับผลรวมของหลักสูตร
เพื่อใหผลสัมฤทธ์ิของนิสิตเปนไปตามวัตถุประสงค
ของรายวิชาและหลักสูตร 

- แตงตั้งกรรมการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิฯ 
- ใชผลประเมินการเรียนการสอนผานระบบ
มหาวิทยาลัย 
 

 

2. การทวนสอบในระดับรายวิชาใหนิสิตประเมิน
การเรียนการสอนในระดับรายวิชา เพื่อนำผลไป
ปรับปรุงการเรยีนการสอนใหเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคของรายวิชา 

- ประเมินผลการเรียนการสอนผานระบบ
มหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินแสดงใน
หมวดที่ 2  

3. มีการทวนสอบในแตละปการศึกษา วาเปนไป
ตามแผนการสอนและวัตถุประสงคของรายวิชา/
หลักสูตรตามที่ตั้งเปาหมายไว 

- การพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบ
และผลการสอบแตละปการศึกษา (โดยดูจาก 
มคอ.3, มคอ.4 (ถามี)/ มคอ.5, มคอ.6 (ถามี) 

อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

4. มีการทวนสอบในระดับหลักสูตรทำโดยตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ ประจำคณะ 

- การพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบ
และผลการสอบแตละปการศึกษา (โดยดูจาก 
มคอ.3, มคอ.4 (ถามี)/ มคอ.5, มคอ.6 (ถามี) 
เอกสาร หลักฐาน) 

คำส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบ 
ที่ .........../.................. 

5.รายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของ
นิสิต 

- สงแบบรายงานตอคณะฯ 
 

รายงาน 
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หมวดท่ี 3 ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
1. ผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูโดยภาพรวม 

1.1 ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรครบถวนตามกระบวนการ 
1.2 สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

       1.2.1 รายวิชาที่นำมาทวนสอบปการศึกษา ............. จำนวน ............ รายวิชา ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก จำนวน 
.......... รายวิชา และอยูในระดับดี จำนวน ..........รายวิชา 
                    1.2.2 รายวิชาที่นำมาทวนสอบปการศึกษา ................ จำนวน  ..........  รายวิชา ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
จำนวน ............ รายวิชา และอยูในระดับดี จำนวน .............. รายวิชา 

2. แนวทางพัฒนา 
    2.1 สงเสริมใหอาจารยเขาอบรม แลกเปล่ียนเรียนรูกับหลักสูตรอ่ืนๆ เปนวิทยากร 
    2.2 จัดใหมีทวนสอบเปนระยะๆ เพื่อติดตามวิธีการสอน การวัดผลประเมินผล ทำใหคนพบปญหาและสามารถแกไข 

ปรับปรุงใหถูกตองทันเวลา  
    2.3 ทบทวนหลักเกณฑและวิธีการในการทวนสอบใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงอยูเสมอ 
    2.4 จัดอบรม ประชุม ช้ีแจง ทบทวน ใหอาจารยอยางสม่ำเสมอ   
    2.5 สรางทัศนคติที่ดีเก่ียวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ ใหเห็นวาการทวนสอบเปนเรื่องสำคัญ ไมใชภาระงานที่

หนัก และตองใหความรวมมือในการดำเนินการ 
 

 
 
                 (…………………..………….……………………………) 

           ประธานหลักสูตรสาขาวิชา………………………………. 
                          วันที่ ............./..................../..................... 
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(แบบรายงาน มท. 06) 
แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตระดับคณะฯ 

  คณะ………………………………………………………………….  
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ประจำปการศึกษา ................. 
****************************************************** 

ในภาคเรียนที่ .............. ปการศึกษาที่ .......................  คณะ...........................................................................  
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต แตละหลักสูตรที่สังกัดคณะฯ จำนวน ................... 
หลักสูตร สรุปดังน้ี 

(ใหเลือกและใสรายละเอียดเฉพาะหลักสูตรของคณะน้ันๆ) 
 
1. คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี 

ท่ี หลักสูตร ระดับ ประเภท 
สกอ.

เห็นชอบ 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปที่
ผานมา 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปน้ี 

จำนวน
วิชาที่
ทวน
สอบ

ทั้งหมด 

หมาย
เหต ุ

1 วท.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต ป.ตร ี ปรับปรุง 25.. 25..     
 รวม จำนวนหลักสูตร 1       

 
2. คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล 

ท่ี หลักสูตร ระดับ ประเภท 
สกอ.

เห็นชอบ 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปที่
ผานมา 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปน้ี 

จำนวน
วิชาที่
ทวน
สอบ

ทั้งหมด 

หมาย
เหต ุ

1 วท.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต ป.ตร ี ปรับปรุง 25.. 25..     
 รวม จำนวนหลักสูตร 1       

 
3. คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย 

ท่ี หลักสูตร ระดับ ประเภท 
สกอ.

เห็นชอบ 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปที่
ผานมา 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปน้ี 

จำนวน
วิชาที่
ทวน
สอบ

ทั้งหมด 

หมาย
เหต ุ

1 วท.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต ป.ตร ี ปรับปรุง 25.. 25..     
 รวม จำนวนหลักสูตร 1       
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4. คณะสาธารณสุขศาสตร 

ท่ี หลักสูตร ระดับ ประเภท 
สกอ.

เห็นชอบ 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปที่
ผานมา 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปน้ี 

จำนวน
วิชาที่
ทวน
สอบ

ทั้งหมด 

หมาย
เหต ุ

1 ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ปกติ) ป.ตร ี ปรับปรุง 25.. 25..     
2 ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

(ทางไกล) 
ป.ตร ี ปรับปรุง 25.. 25.. 

    

3 ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บุรีรัมย) ป.ตร ี ปรับปรุง 25.. 25..     
4 ส.ม.สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

(ปกติ) 
ป.โท ปรับปรุง 25.. 25.. 

    

5 ส.ม.สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
(ทางไกล) 

ป.โท ปรับปรุง 25.. 25.. 
    

6 ป.ร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาสาธารณสุขศาสตร 

ป.เอก ปรับปรุง 25.. 25.. 
    

 รวม จำนวนหลักสูตร 6       
 
5. คณะทันตแพทยศาสตร 

ท่ี หลักสูตร ระดับ ประเภท 
สกอ.

เห็นชอบ 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปที่
ผานมา 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปน้ี 

จำนวน
วิชาที่
ทวน
สอบ

ทั้งหมด 

หมาย
เหต ุ

1 ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ป.ตร ี ปรับปรุง 25.. 25..     
 รวม จำนวนหลักสูตร 1       

 
6. คณะเทคนิคการแพทย (กาญจนบุรี) 

ท่ี หลักสูตร ระดับ ประเภท 
สกอ.

เห็นชอบ 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปที่
ผานมา 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปน้ี 

จำนวน
วิชาที่
ทวน
สอบ

ทั้งหมด 

หมาย
เหต ุ

1 วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคฯ) ป.ตร ี ปรับปรุง 25.. 25..     
 รวม จำนวนหลักสูตร 1       
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7. คณะสัตวแพทยศาสตร 

ท่ี หลักสูตร ระดับ ประเภท 
สกอ.

เห็นชอบ 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปที่
ผานมา 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปน้ี 

จำนวน
วิชาที่
ทวน
สอบ

ทั้งหมด 

หมาย
เหต ุ

1 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ป.ตร ี ปรับปรุง 25.. 25..     
 รวม จำนวนหลักสูตร 1       

 
8. คณะเภสัชศาสตร 

ท่ี หลักสูตร ระดับ ประเภท 
สกอ.

เห็นชอบ 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปที่
ผานมา 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปน้ี 

จำนวน
วิชาที่
ทวน
สอบ

ทั้งหมด 

หมาย
เหต ุ

1 ภ.บ. เภสัชศาสตรบัณฑิต ป.ตร ี ปรับปรุง 25.. 25..     
 รวม จำนวนหลักสูตร 1       

 
9. คณะนิติศาสตร 

ท่ี หลักสูตร ระดับ ประเภท 
สกอ.

เห็นชอบ 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปที่
ผานมา 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปน้ี 

จำนวน
วิชาที่
ทวน
สอบ

ทั้งหมด 

หมาย
เหต ุ

1 น.บ.นิติศาสตร (ปกติ) ป.ตร ี ปรับปรุง 25.. 25..     
2 น.บ.นิติศาสตร (ทางไกล) ป.ตร ี ปรับปรุง 25.. 25..     
3 น.ม.นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ปกติ) ป.โท ปรับปรุง 25.. 25..     
4 น.ม.นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ทางไกล) ป.โท ปรับปรุง 25.. 25..     

 รวม จำนวนหลักสูตร 4       
 
10. คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร 

ท่ี หลักสูตร ระดับ ประเภท 
สกอ.

เห็นชอบ 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปที่
ผานมา 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปน้ี 

จำนวน
วิชาที่
ทวน
สอบ

ทั้งหมด 

หมาย
เหต ุ

1 บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต (ปกติ) ป.ตร ี ปรับปรุง 25.. 25..     
2 บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต (ทางไกล) ป.ตร ี ปรับปรุง 25.. 25..     
3 บช.บ.บัญชีบัณฑิต (ปกติ) ป.ตร ี ปรับปรุง 25.. 25..     
4 บช.บ.บัญชีบัณฑิต (ทางไกล) ป.ตร ี ปรับปรุง 25.. 25..     
5 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ปกติ) ป.ตร ี ปรับปรุง 25.. 25..     
6 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

(ทางไกล) 
ป.ตร ี ปรับปรุง 25.. 25.. 
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ท่ี หลักสูตร ระดับ ประเภท 
สกอ.

เห็นชอบ 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปที่
ผานมา 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปน้ี 

จำนวน
วิชาที่
ทวน
สอบ

ทั้งหมด 

หมาย
เหต ุ

7 บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปกติ) ป.โท ปรับปรุง 25.. 25..     
8 บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ทางไกล) ป.โท ปรับปรุง 25.. 25..     
9 รป.ม.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

(ปกติ) 
ป.โท ปรับปรุง 25.. 25.. 

    

10 รป.ม.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(ทางไกล) 

ป.โท ปรับปรุง 25.. 25.. 
    

11 บธ.ด.บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ป.เอก ปรับปรุง 25.. 25..     
12 รป.ด.รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ป.เอก ปรับปรุง 25.. 25..     
13 ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ

จัดการภาครัฐและเอกชน 
ป.เอก ปรับปรุง 25.. 25.. 

    

 รวม จำนวนหลักสูตร 13       
 
11. บัณฑิตวิทยาลัย 

ท่ี หลักสูตร ระดับ ประเภท 
สกอ.

เห็นชอบ 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปที่
ผานมา 

จำนวน
วิชาที่
ทวน

สอบปน้ี 

จำนวน
วิชาที่
ทวน
สอบ

ทั้งหมด 

หมาย
เหต ุ

1 ศศ.ม.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (กรณี
ประสงคใบประกอบวิชาชีพฯ) 

ป.โท ปรับปรุง 25.. 25.. 
    

2 ศศ.ม.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(ทางไกล) 

ป.โท ปรับปรุง 25.. 25.. 
    

3 ศศ.ม.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
วิชา หลักสูตรและการสอน (ปกติ) 

ป.โท ปรับปรุง 25.. 25.. 
    

4 ศศ.ม.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
วิชา หลักสูตรและการสอน (ทางไกล) 

ป.โท ปรับปรุง 25.. 25.. 
    

5 ปร.ด.ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

ป.เอก ปรับปรุง 25.. 25.. 
    

6 ปร.ด.ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 

ป.เอก ปรับปรุง 25.. 25.. 
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      ลงช่ือ .................................................... 
      (..........................................................) 

      ผูรายงาน 
      วันที่............................................ 



▪ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 600 ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์ : 035-651000 โทรสาร : 035-651144 เว็บไซต์ : www.western.com

▪ วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-563-5251 โทรสาร : 02-563-5251

▪ วิทยาเขตบุรีรัมย์ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง-สตกึ) ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000


