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ควำมส ำคัญของกำรทวนสอบในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2552) เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาและสาขา/สาขาวิชา ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2560 
ให้สถาบันการศึกษาก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือยืนยัน
ว่านักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิเป็นอย่างน้อย โดย
ด าเนินการทวนสอบทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรและก าหนดให้การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา  

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งในความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอนที่ต้องร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มีความ
สาคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดังนี้ 

1. ทราบระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่แต่ละรายวิชาได้รับจากการกระจาย
ความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงข้อบกพร่อง หรือส่งเสริมจุดเด่นของผู้เรียนเพ่ือพัฒนา
ตนเองต่อไป 

2. ทราบประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ผู้สอน ในการพัฒนาปรับปรุงการสอน 

3. ทราบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นข้อมูลส าคัญ
ในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
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กำรทวนสอบกับมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำพยำบำลศำสตร์ 

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

1.มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำพยำบำลศำสตร์ (มคอ.1) 
ในข้อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระบุว่า สถาบันศึกษาต้องก าหนดให้มีระบบและกลไกการ

ทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นอย่างน้อย โดยอาจจัดท าการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และระดับหลักสูตรและก าหนดใหเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน 

ในข้อ 10.1 การทวนสอบระดับรายวิชา สถาบันจะตองจัดท าการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติโดยสถาบันการศึกษา ก าหนดระบบและกลไกในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบ เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมของการใหคะแนนกับกระดาษค าตอบ รวมทั้งการประเมินดวยวิธีอ่ืนที่ก าหนดในรายละเอียดวิชา 
รวมทั้งการอุทธรณการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา(ถามี) ซึ่งสถาบันการศึกษาจะตองมีการวางแผนและ
รายงานผลการทวนสอบตอคณะกรรมการบริหารคณะทุกภาคการศึกษา 

ในข้อ 10.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร ด าเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูครอบคลุม ผลการ
เรียนรูทุกดานตามมาตรฐานสาขาพยาบาลศาสตรอยางเปนระบบ เพ่ือประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ โดยมีการประเมินจากหลายแหลง รวมถึงการประเมินโดยแหลงฝกงาน ผูใชบัณฑิต บัณฑิตใหม และผูมี
ส่วนไดสวนเสีย เพื่อเปนการพิสูจนวาผูส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนร ูไมนอยกวาที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 

ในข้อ 16.8  มาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ระบุว่า เมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม ในแต่ละ
ภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการ
ทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ พร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อย
ตามแบบ มคอ.5 (รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ) และแบบ มคอ.6 (รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมี
หัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจ าเป็นต้องปรับปรุง
หลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระท าได้  

ในข้อ 16.9 เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร โดยให้มีหัวข้อและ
รายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวม ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้น า
ผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 

รำยละเ อียดของหลักสูตร  (มคอ .2) ในหมวดที่  5  หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา 
สถำบันกำรศึกษำ ระบุการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชา และในระดับหลักสูตร  และในหมวด
ที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ก าหนดให้การทวนสอบเป็นดัชนีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key performance  
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indicator) โดยระบุว่า ต้องมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

รำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) และรำยละเอียดประสบกำรณ์ภำคสนำม (มคอ.4) หมวดที่ 7 การ
ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา ให้ระบุ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชาและการด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งวิธีการทวนสอบฯ ที่ระบุนี้
จะถูกน าไปประเมินหลังจากจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นและรายงานผลการทวนสอบไว้ใน รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลของแต่ละ
รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา โดยให้รายงานสรุปผลการ
ทวนสอบที่ได้ด าเนินการตามที่ระบุใน มคอ .3  ไว้ใน มคอ.5 หมวดที่ 3 ข้อ 7.4 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา 

 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ.6) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลของแต่ละ

รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา โดยให้รายงานสรุปผลการ
ทวนสอบที่ได้ด าเนินการตามที่ระบุใน มคอ .4  ไว้ใน มคอ.6 หมวดที่ 7 ข้อ 7.3  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา 

 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร (มคอ. 7) หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ก าหนดให้มี

การรายงานผลดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานในข้อที่ 6 คือ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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ระบบและกลไกกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษำ 

การทวนสอบ หมายถึง การด าเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการใด ๆ เช่น การสังเกต การตรวจสอบ การ
ประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพ่ือยืนยันพิสูจน์ว่า สิ่งที่ก าหนดขึ้นนั้นได้มี การด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์  

กลยุทธ์ที่ใช้โดยทั่วไปในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ การตรวจสอบการให้
คะแนนจากกระดาษค าตอบของนักศึกษาและงานที่มอบหมาย การให้ผู้เรียนประเมินตนเองเมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอนตามรายละเอียดของรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ ประเมินหลักสูตรโดย
นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา ประเมินสาขาวิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก และการรายงานเกี่ยวกับ
ทักษะของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

การทวนสอบมาตราฐานผลการเรียนรู้ คือ กระบวนการหาหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือสนับสนุนว่า นักศึกษา
ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ตรงตามมาตราฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายวิชาและหลักสูตร เป็นอย่างน้อย อาจ
ประเมินได้จากผลการประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมมาตราฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามเป็นจริง งานที่
ได้รับมอบหมาย กระบวนการอาจแตกต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตราฐานผลการเรียนรู้
แต่ละด้าน และในระดับหลักสูตรประเมินได้จากการให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้ส าเร็จการศึกษา การประสบ
ความส าเร็จในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อน หรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินการ 

ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ของสถาบันการ
พยาบาลฯ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ท าให้การทวนสอบมีการขับเคลื่อน หรือด าเนินไปอย่างเป็นระบบ 
และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน โดยมีนักศึกษา บุคลากร แนวปฏิบัติ คู่มือ และทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็น
กลไกในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีรูปแบบของระบบและกลไกในการทวนสอบ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
การทวนสอบในระดับรายวิชา และ การทวนสอบในระดับหลักสูตร  

1. การทวนสอบในระดับรายวิชา 
1.1 เมื่อเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คัดเลือกรายวิชาในหลักสูตรจ านวนไม่ 

น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น เพ่ือทวนสอบ และในปีการศึกษาต่อไป จะไม่
ท าการทวนสอบรายวิชาเดิมท่ีเคยทวนสอบมาแล้ว และพยายามกระจายการทวนสอบให้ครบทุกรายวิชาใน 
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หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ก าหนด และแจ้งต่อคณะกรรมการทวนสอบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

1.2  สถาบันการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประกอบด้วยอาจารย์ในแต่ละ 
สาขาวิชา โดยด าเนินการทวนสอบในรายวิชาที่ไม่ตรงกับสาขาตนเองรับผิดชอบ โดยมีจ านวนตามความเหมาะสม 

1.3 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ศึกษา ก าหนดระยะเวลาการทวนสอบประจ าปีการศึกษา และ 
แจ้งต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรายวิชาได้รับทราบ เพ่ือเตรียมการรับ
การทวนสอบ และเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการทวนสอบ 

1.4  คณะผู้สอนศึกษารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 ข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ใน 
แต่ละด้าน และข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตราฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(curriculum mapping) และ ในหมวดที่ 5 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพ่ือ
เลือกกระบวนการ หรือวิธีการทวนสอบที่หลักสูตรของตนเองก าหนดไว้ และน ามาก าหนดไว้ในรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 

1.5 คณะผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4) แผนการสอนรายวิชาและตารางสอน และตารางสรุปจ านวนนักศึกษาให้แหล่งฝึกก่อนเปิดภาคการศึกษา 
6 สัปดาห์ในรายวิชาภาคทฤษฎี และส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา 7 สัปดาห์ในรายวิชาภาคปฏิบัติ โดยผ่านหัวหน้า
สาขาวิชา และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือเสนอต่อคณบดี เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 กับ มคอ.2  

1.6 หลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิ้น คณะผู้สอนด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ในรายวิชา ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมวดที่ 7 ข้อ 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาในรายวิชา หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) หมวดที่ 7 ข้อ 2 กระบวนการ
ทบทวนผลการประเมิน และการวางแผนปรับปรุง ในสัปดาห์ที่ 15-17  

1.7 ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา คณะผู้สอนน าเสนอรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) โดย
รายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในหมวดที่ 3 ข้อ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
หรือน าเสนอรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ในหมวดที่ 5 การประเมินการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งการรายงานในส่วนนี้ต้องสอดคล้องกับกระบวนการ 
หรือวิธีการทวนสอบที่ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 30 วัน  

1.8 คณะผู้สอนที่รายวิชาที่ถูกเลือกให้ท าการทวนสอบต้องเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้กับคณะกรรมการทวน
สอบ อาทิ มคอ.3/มคอ.4 มคอ.5/มคอ.6 คู่มือการศึกษาในรายวิชา ผังการออกข้อสอบ การวิพากษ์ข้อสอบ ผลการ
วิเคราะห์ข้อสอบ รายงาน/งานที่มอบหมาย แบบประเมินรายงาน/โครงการ/ผลงานของนักศึกษา แบบประเมินการ
ฝึกปฏิบัติ แบบเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาการให้เกรดและการายงานเกรด และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
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การวัดและประเมินผล หรือ ตามที่คณะกรรมการทวนสอบร้องขอ เพ่ือประโยชน์ในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

1.9 คณะกรรมการทวนสอบผลสมฤทธิ์ด าเนินการทวนสอบ โดยศึกษารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ของอาจารย์ผู้สอนโดย พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน รวมถึงขอข้อมูลเพ่ิมเติม และสามารถสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เพียงพอแก่การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ได้ ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 45 วัน โดยประเมินครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.9.1 ประเมินความสอดคล้องของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล ตัวชี้วัดความส าเร็จของผลการ
เรียนรู้ และหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2 หมวดที่ 4   ผลการ
เรียนรู้      กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)) 

1.9.2  สุ่มตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จากผลการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้รับจากวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา 

1.9.3  สุ่มตรวจสอบการประเมินผล การให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่ระบุในแผนการประเมินผลการเรียนรู้
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยอาจพิจารณาจากการให้คะแนนจากรายงาน ผลงานจากการเรียนรู้ 
การประเมินพฤติกรรม แบบทดสอบ 

1.9.4 ใช้ข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาจัดท าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษามาประกอบการทวนสอบ 

1.10 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ท าการประมวลผลข้อมูล และจัดท ารายงานพร้อมเสนอแนวทาง
ปรับปรุงเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ทั้งนี้รายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาประจ า
ภาคการศึกษา ต้องแสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร ผู้เรียนบรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียน
บรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนด ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการทวนสอบระดับหลักสูตรได้ หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา 60 วัน 

1.11 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลและแนวทางปรับปรุงต่อคณะผู้สอนและรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ตามล าดับ ภายใน 2 สัปดาห์หลังทราบผลการทวนสอบ 
รวมถึงรายงานในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

1.12 คณะผู้สอนรายวิชาศึกษาผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากคณะกรรมการทวน
สอบ และความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของรายวิชา
ตนเองต่อไป 
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1.13 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศึกษาความเห็นในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาการบริหาร
หลักสูตร และการเรียนการสอนต่อไป 

2.การทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตท าหน้าที่
การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ว่าการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดประเมินผลก่อให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ สอดคล้องกับ มคอ.2 รวมทั้งใช้ผลการประเมินหลักสูตรของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผลการประเมินจากแหล่งฝึก ผลการติดตามบัณฑิตจากผู้ส าเร็จการศึกษา 1 ปี และผู้ใช้บัณฑิต 
เพ่ือเป็นการพิสูจน์ว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ครบตามที่หลักสูตรก าหนด และรายงานผลการทวนสอบต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ตามล าดับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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Flowchart กำรทวนสอบในระดับรำยวิชำ 
 

1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

ประธานวิชา -พิจารณาความสอดคล้องของมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 กับ มคอ.2 

หัวหน้าสาขา -พิจารณาความสอดคล้องของมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 กับ มคอ.2  

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  -พิจารณาความสอดคล้องของมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 กับ มคอ.2 

   คณบดี -พิจารณาความสอดคล้องของมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 กับ มคอ.2 

2) ภายหลังการจัดการเรียนการสอน 

คณะผู้สอน -ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) (มคอ.4) 

  
คณะกรรมการทวนสอบ - พิจารณาความสอดคล้องของมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 กับ มคอ.2 
 - พิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ

วิธีการวัดและประเมินผล 
 ใช้ข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ 

มคอ.6) ประกอบการทวนสอบ 
 -รายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร   
  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   -แจ้งผลและแนวทางปรับปรุงต่อคณะผู้สอนและรายงานผลการทวน
สอบและรายงานในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

คณะกรรมการบริหารสถาบัน  
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Flowchart กำรทวนสอบในระดับหลักสูตร 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 

- พิจารณาจาก มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ว่าการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดประเมินผลก่อให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับ มคอ.2 

 - ใช้ผลการประเมินหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

 - ใช้ผลการประเมินจากแหล่งฝึก 

 - ใช้ผลการติดตามบัณฑิตจากผู้ส าเร็จการศึกษา 1 ปี และผู้ใช้
บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

 - รายงานผลการทวนสอบ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 
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สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย  
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑติ 

แบบรำยงำนผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิข์องนักศึกษำ 
โดยกรรมกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์     

ประจ ำภำคกำรศึกษำ.....................ปีกำรศึกษำ .................... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัส..................................รายวิชา.............................................................................................................จ านวนหน่วยกิต................................................................หน่วยกิต 

นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่.................................. ปีการศึกษา.........................ภาคการศึกษา............................................................................................................ 
     เอกสำร / หลักฐำน ที่ใชป้ระกอบกำรพิจำรณำ มีดังต่อไปนี้  

 มคอ.3/ มคอ. 4 ฉบับที่ได้รับอนุมัติ ส่งวนัที่..........................  ภายในเวลา    เกินเวลา 
 มคอ.5/ มคอ. 6 ฉบับสมบรูณ์      ส่งวันที่..........................  ภายในเวลา   เกินเวลา 
 คู่มือการศึกษาในรายวิชา จ านวน  .............. ชุด    
 แบบรายงานการพิจารณาขอ้สอบ  
 แบบรายงานการพิจารณาเกรด 
 แบบรายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
 รายงาน / กิจกรรม / โครงการ /  ผลงานของนักศึกษา จ านวน .......... ชิ้นงาน 
 แบบประเมินรายงาน /กิจกรรม / โครงการ / ผลงาน  จ านวน ............. แบบ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ...................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 
 

 

 



11 

 

รำยกำรที่ทวนสอบ วิธีกำรทวนสอบ ผลกำรทวนสอบ หมำยเหตุ 
1. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้  

-ตรวจสอบความตรงกันของมำตรฐำนผลกำร
เรียนรูข้อง มคอ. 3/4 กับ มคอ. 2 

 
ความตรงกันของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ มคอ. 3/4 กับ มคอ. 2 
 ตรง                  ไม่ตรง 

 
กรณีไม่สอดคล้อง ระบ ุ
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
.................................... 

 ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อ............... 
     .................................................................... 
     .................................................................... 
 ทักษะด้านความรู้ ข้อ................................. 
     .................................................................... 
     .................................................................... 
 ทักษะทางปัญญา ข้อ................................... 
     ................................................................... 
     .................................................................... 
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
     ความรับผิดชอบ ข้อ................................... 
     ................................................................... 
     .................................................................... 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
    และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ.......... 
     ................................................................... 
     .................................................................... 
 ทักษะการปฏิบัติทางวชิาชีพ ข้อ............... 
     ................................................................... 
   .................................................................... 

-ตรวจสอบความสอดคล้องของกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในรายวิชาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทีร่ะบุใน มคอ. 3/4 

ความสอดคล้องของการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทีร่ะบุใน มคอ. 3/4 
 สอดคล้อง           ไม่สอดคล้อง 

-ตรวจสอบความสอดคล้องของกำรประเมินผล
รายวิชาให้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทีร่ะบุใน มคอ. 3/4 

ความสอดคล้องของการประเมินผลรายวิชาให้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีร่ะบใุน มคอ. 3/4 
 สอดคล้อง           ไม่สอดคล้อง 
 

2. การประเมินผล  ก าหนดวิธีกำร
ประเมินผลโดย 

    2.1................................คดิเป็น............%     
    2.2................................คดิเป็น............%     
    2.3................................คดิเป็น............% 
    2.4................................คดิเป็น............% 
    2.5................................คดิเป็น............%             

-ตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีกำร
ประเมินผลรายวิชา 

วิธีกำรประเมินผลรายวิชา 
 เหมาะสม           ไม่เหมาะสม 

กรณีไม่เหมาะสม ระบ ุ
....................................
....................................
.................................... 
กรณีไม่สอดคล้อง ระบ ุ
....................................
.................................... 

-ความสอดคล้องของสัดส่วนการประเมินผลกับ
ลักษณะรายวิชา 
 

ความสอดคล้องของสัดส่วนการประเมินผลกับลักษณะรายวิชา 
 สอดคล้อง           ไม่สอดคล้อง 
  



12 

 

รำยกำรที่ทวนสอบ วิธีกำรทวนสอบ ผลกำรทวนสอบ หมำยเหตุ 
3. การประเมินผลโดยการสอบ 

    
     

-ตรวจสอบการจัดท าผังการออกข้อสอบ 
-ตรวจสอบการวิพากษ์ข้อสอบ 
-ตรวจสอบการจัดท าเฉลยข้อสอบ 
-ตรวจสอบการจัดท าคะแนน 

การจัดท าผังการออกข้อสอบ                            มี    ไม่ม ี
การวิพากษ์ข้อสอบ                                       มี    ไม่ม ี
การจัดท าเฉลยข้อสอบ                                   มี    ไม่ม ี
การจัดท าคะแนน                                         มี    ไม่ม ี
อื่นๆ............................................................................................................. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ............... 
......................................
......................................
......................................
......................................
...................................... 
...................................... 

4. การประเมินผลการจัดกิจกรรม/
โครงการ/ชิ้นงาน 
จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ชิน้งานใน
รายวิชารวม.....................ชิ้นงาน 

 งานเดี่ยว..................................ชิ้นงาน 
 งานกลุ่ม...................................ชิ้นงาน 
 

-ตรวจสอบเกณฑ์กำรประเมินและกำรให ้
 คะแนน 
-สุ่มตรวจสอบแผนกิจกรรม/โครงการ/ 
 ชิ้นงาน 
-ตรวจสอบประเมินผลงานของนักศึกษาตาม 
 เกณฑ์ 
-ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำร 
 ตรวจสอบควำมถูกต้อง ที่ส านกัวิชาฯ
ก าหนดครอบคลุมเรื่องการให้คะแนน การ
รวมคะแนน และการประมวลผลคะแนน 

ก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน                  มี    ไม่มี 
ประเมินชิน้งานตามเกณฑ์ที่ก าหนด               มี    ไม่มี 
ร่องรอย/หลักฐานการตรวจงาน                   มี    ไม่มี                                 
ร่องรอย/หลักฐานการตรวจสอบความถูกต้อง   มี    ไม่มี      
อื่นๆ............................................................................................................. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
.................................................................................................................. 

กรณีพบความผิดปกติ 
ระบุ............................ 
....................................
....................................
....................................
ข้อเสนอแนะ
....................................
....................................
....................................
.................................... 

5. การให้คะแนนทักษะการปฏิบัต ิ -ตรวจสอบเกณฑ์กำรประเมินและกำรให ้
 คะแนน 
-สุ่มตรวจสอบการวางแผนการพยาบาล 
(Nursing care plan) 
-ตรวจสอบประเมินการปฏิบัต/ิผลงานของ 
 นักศึกษาตามเกณฑ ์
-ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำร 
 ตรวจสอบควำมถูกต้องที่ส านกัวิชาฯ
ก าหนดครอบคลุมเรื่องการให้คะแนน การ
รวมคะแนน และการประมวลผลคะแนน 

ก าหนดเกณฑ์การประเมินและการให้คะแนน   มี    ไม่มี 
หลักฐาน/ร่องรอยการตรวจงาน                   มี    ไม่ม ี
ประเมินการปฏบิัติ/ผลงานนักศึกษาตามเกณฑ์ มี    ไม่ม ี
ร่องรอยการด าเนินการตามระบบการตรวจสอบความถูกต้อง 
                                                        มี    ไม่ม ี
อื่นๆ............................................................................................................. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
.................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

กรณีพบความผิดปกติ 
ระบุ............................ 
....................................
....................................
....................................
ข้อเสนอแนะ
....................................
....................................
....................................
................................... 
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รำยกำรที่ทวนสอบ วิธีกำรทวนสอบ ผลกำรทวนสอบ หมำยเหตุ 
6. การให้ค่าล าดับขั้น (Grade) -ความเหมาะสมของแบบการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของรายวิชา 
 

 ประเมินผลสัมฤทธิ์ แบบอิงเกณฑ์สถาบนัฯ           
 ประเมินผลสัมฤทธิ์ แบบอิงกลุ่ม เนื่องจาก..................................... 
............................................................................................................. 

กรณีพบความไม่
ถูกต้อง/ผิดปกติ ได้
ตรวจสอบเพิ่มเติมดังนี้
................................... 
....................................
....................................
พบว่า.......................... 
....................................
....................................
....................................
การด าเนินการแก้ไข
.................................. 
.................................... 
....................................  

-มีการตรวจสอบความตรงกันของผลสรุป
ประมวลการประเมินผลสัมฤทธิ ์และการให้
ค่าล าดบัขั้น  

ควำมตรงกันของผลสรุปประมวลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ และกำร
ให้ค่ำล ำดับขั้นของนักศึกษาแตล่ะคน  
 ตรง                    ไม่ตรง .................คน คิดเป็น..........%  

-มีการตรวจสอบการให้ค่าล าดบัขั้นและการ
กรอกค่าล าดับขั้นใน แบบเสนอข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำกำรให้เกรดและกำร
รำยงำนเกรด ถูกต้องตามระบบที่ส านักวิชา
ฯ ก าหนด 
 

ควำมถูกต้องของกำรกรอกค่ำล ำดับขั้นใน แบบเสนอข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำกำรให้เกรดและกำรรำยงำนเกรด 
 ถูกต้อง                ไม่ถูกต้อง .............คน คิดเป็น..........% 
กำรกระจำยของเกรด  
  ปกต ิ                
 ผิดปกต ิ 
      เบ้ซ้าย (ส่วนใหญ่ได้คะแนนสูง) 
      เบ้ขวา (ส่วนใหญ่ได้คะแนนต่ า) 
      ไม่สามารถบอกลักษณะการกระจายได้ 
      อ่ืนๆ ............................................................... 

7. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

-ตรวจสอบแบบประเมินรายวิชาภาคทฤษฎี/ 
ภาคปฏิบัติ  

ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
เท่ำกับ........................................ 
 น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 มากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญต่อ
การจัดการเรียนการ
สอน 
.................................. 
.................................... 
.................................... 
.................................. 
.................................... 
.................................... 
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รำยกำรที่ทวนสอบ วิธีกำรทวนสอบ ผลกำรทวนสอบ หมำยเหตุ 
8. การน าผลการจัดการเรียนการสอนใน

ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษาที่ผา่นมา 
มาใช้ในการปรบัปรุงการเรียนการสอน 

-ตรวจสอบจาก มคอ.5/ 6 ของรำยวิชำ ใน
หมวดที่ 6 แผนกำรปรับปรุง   
-รายงานการประชุมคณะผูส้อนรายวิชา 

การน าผลการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา/ ปีการศึกษาที่
ผ่านมา มาใช้ในการปรบัปรุงการเรียนการสอน 
 มี 
 ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ 
.................................. 
.................................... 
.................................... 
.................................. 
.................................... 
.................................... 
 

 
ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
    
ลงชื่อ....................................................................                           ลงชื่อ.................................................................... 
      (....................................................................)                  (....................................................................)           
ประธานคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์                      ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
   
    .........................................................................   
    (......................................................................) 
    คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์      รับทราบผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
                                                      ลงชื่อ........................................................................................    
    ........................................................................                             ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต      
    (.......................................................................)             วันที่................................................ 
    คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์               
     วันที่.......................................................       
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รำยชื่อคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษำ 
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561  

สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย  
 

1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ภาวิดา    พุทธิขันธ์  ประธานคณะท างาน 
2. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. บุหงา   ตโนภาส  คณะท างาน 
3. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ม.ล.สมจินดา  ชมพูนุท   คณะท างาน 
4. ผู้ช่วยศาตราจารย์ พรทิพย ์   ชีวะพัฒน์  คณะท างาน 
5. อาจารย์ ดร.รสสุคนธ์   วาริทสกุล  คณะท างาน 
6. ผู้ช่วยศาตราจารย์ เครือวัลย์   ศรียารัตน์  คณะท างาน 
7. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชญาภรณ์  ตีวารี   คณะท างาน 
8. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์   วศะรงรอง  คณะท างาน 
9. นาย นพดล     คุณอนันทวณิช  เลขานุการ 
10.นาง เจียมจิตต์    แพโลหะ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
11.นางสาว อริยา    บดีธร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


