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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิมาตรฐานผลการเรยีนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดโดย... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ณ โรงแรมเซ็นทราเซ็นทรัลสเตช่ัน กรุงเทพมหานคร

15-16 สิงหาคม 2559
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบ TQF

2. เพื่อให้ตระหนักถึงประโยชน์ และความสําคัญของการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ
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ผู้เข้ารับการอบรม
คณะกรรมการประจําคณะ

คณะกรรมการวิชาการคณะ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจําหลักสูตร

อาจารย์ประจํา

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์พิเศษ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
(Expected Learning 
Outcomes: ELOs)

มีความรู้ความเข้าใจการทวนสอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา ตาม
กรอบ TQF
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กําหนดการ
วันแรก
9.00 – 12.00

•เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558

•กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานการเรียนรู้

•แนวคิด หลักเกณฑ์ และความสําคัญ
ของการทวนสอบผลการเรียนรู้

วันที่ 2

9.00 – 12.00
•การทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
ตามกรอบ TQF และการฝึกปฏิบัติการ

13.00 – 16.00
•การทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
ตามกรอบ TQF และการฝึกปฏิบัติการ

•สรุปผลการปฏิบัติการและการถามตอบ
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เนื้อหา

1) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558

2) กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) และผลการ
เรียนรู้ (Learning Outcomes: LOs)

3) แนวคิด หลักเกณฑ์ และความสําคัญของการทวนสอบ LOs 

4) การทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา

5) การทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
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มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา

o มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต: เน้น Learning Outcomes (LOs)

o มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา: เน้น บุคลากร ทรัพยากร การประกัน
คุณภาพ และหลักสูตร + พันธกิจอุดมศึกษา 4 ด้าน

o มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้

I. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558
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2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
o เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
o เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

การประกันคุณภาพของหลกัสตูร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกนัคณุภาพของหลกัสตูรให้
ชัดเจน ซึ่งอย่างนอ้ยประกอบด้วยประเด็นหลกั 6 ประเด็น คือ

o การกํากับมาตรฐาน  บัณฑิต นักศึกษา  อาจารย์
o หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน สิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้

การพัฒนาหลกัสตูร ให้ทุกหลักสูตรมีการพฒันาหลกัสตูรใหท้ันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนดี้าน
มาตรฐานและคณุภาพการศกึษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพือ่พฒันา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทกุ 5 ปี
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3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
o การพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงข้ึน สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ 

o  จํานวน คุณวุฒิ และประสบการณ์วิจัยของอาจารย์
4. คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2552
6. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
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7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิฯ ระดับปริญญา...

• ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552

• ตรี สาขาพยาบาล พ.ศ. 2552

• ตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552 

• ตรี สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ. 2553

• ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553

• ตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553

• ตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 

• ตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554

• ตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554

• ตรี-บัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 
2554

• บัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาล พ.ศ. 2555

• ตรี-บัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556

• ตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2557

• ตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ.2557 

• ตรี-บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 

• ตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2558 (หลักสูตร 6 ปี)

• ตรี-บัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558

• ตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2559

• ตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2559 (ร่าง)

• ตรี สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2559 (ร่าง)
http://www.mua.go.th/users/tqf‐hed/news/news6.php
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558

•เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณภาพตาม TQF 
ตลาดแรงงาน และการ
เปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการและสังคม
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ป.ตรี ปี 2558    (เอกสารอ้างอิงจาก สกอ.)
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานที ่1: 
คุณลกัษณะของคนไทยทีพ่งึประสงค์
ทั้งในฐานะพลเมอืงและพลโลก คน
ไทยเป็นคนเก่ง คนด ีและมคีวามสุข

มาตรฐานที ่2: 
แนวการจดัการศึกษาจดัการเรียนรู้ ทีมุ่่ง
พฒันาผู้เรียนเป็นสําคญั และการบริหารโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

มาตรฐานที ่3:  
แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคม
แห่งความรู้ การสร้างวถิกีารเรียนรู้และ
แหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแขง็

พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กับ TQF

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
สกอ.

ระดบันโยบาย

มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวยั 

สพฐ.

มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สพฐ.

มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา

สอศ.
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มาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.)

มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑติ

มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการ
การอุดมศึกษา

ระดบันโยบาย
ระดบัการนาํไปสู่การปฏิบตัิ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอดุมศึกษา (TQF)

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวชิาที ่1

มาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/
สาขาวชิาที ่2

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวชิาที ่3

รายละเอยีดของหลกัสูตร (Program Specification)  ในแต่ละสาขาวชิาของสถาบันฯ ต่าง ๆ

สกอ.

ม/ส
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II. TQF: ความหมาย

กรอบแนวคิดในการผลิตบัณฑติให้มคีุณภาพท่ีมุง่เน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน ประกอบด้วย ระดับของคุณวุฒิและเส้นทางการศึกษาสาย
วิชาการและวิชาชีพ มาตรฐานผลการเรียนรู้ จํานวนหน่วยกิตท่ีสอดคล้อง
กับเวลาเรียนรู้ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ และกลไกส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตจากการเทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์
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Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Lao
Thailand

Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
The Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Turkey
United Kingdom

New Zealand
Australia
South Africa
Mexico
Chile
Malaysia
Mauritius
Botswana
Sri Lanka
Tunisia
Bangladesh
Russia
Canada
Namibia
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Hong Kong
Philippines

Fiji

India

Singapore
Bhutan

Brunel

China

Pakistan

Samoa

NQF

44วิเชียร:SIT-KMUTT

รายละเอียดของ
หลกัสตูร (มคอ.2)

กระบวนการเรยีนการสอน
ตาม LO

การวดัและประเมนิผล 
ตาม LO

รายงานผลหลกัสตูร (มคอ.7)

5 ปี

แผนปรบัปรงุพฒันา เสนอ

เสนอ

สกอ.
รบัทราบและ
บนัทกึใน
ฐานขอ้มลู

กรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

มาตรฐานคณุวฒิุสาขา/
สาขาวิชา (มคอ.1)

เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร
เกณฑก์าํหนดชือ่ปรญิญา
หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอน
เกณฑ/์แนวทางอื่น ๆ

ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั

เผยแพรห่ลกัสูตร

ที่ไดม้าตรฐาน  

TQR

Teaching Unit
(POD Network)

สิง่อาํนวยความสะดวก/ สภาพแวดลอ้ม

ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาใหม้มีาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามทีก่าํหนดไวใ้น TQF 
(บณัฑติมคีณุภาพเป็นทีพ่งึพอใจของผูจ้า้งงานและสงัคม)

สกอ

ไมผ่า่น

ผา่น

สถาบนัอดุมศึกษา

1

กก.อ. กาํหนดหลกัเกณฑก์ารปรบัปรงุ1

ทกุปี
สภาสถาบนั

อนุมตัิ

รายละเอียดรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)

(มคอ.3&4)

รายงานผลรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)

(มคอ.5&6)

ประเมนิตาม

การดาํเนินการตาม

TQF
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45

ความสัมพันธ์ของมคอ.1-7

ผู้ดาํเนินการ

สกอ.ร่วมกบั
คณาจารย์
ผูท้รงคุณวฒิุ
ในสาขา 
ผูใ้ชบ้ณัฑิต
และผูแ้ทน
องคก์ร
วชิาชีพ 
(ถา้มี)

-คณะกรรมการ
พฒันาหลกัสูตร
-อาจารย์ผู้รับผดิ
ชอบหลกัสูตร
-จดัทาํก่อนขอ
อนุมตัต่ิอสภา
สถาบนัอุดมศึกษา
-เป็น มคอ. เพยีง
ฉบบัเดยีวทีส่่ง 
สกอ.

-อาจารย์
ผูส้อน
-จดัทาํก่อน
เปิดสอน

-อาจารย์
ผูดู้แลการฝึก
งาน/สหกิจ
ศึกษา
-จดัทาํก่อน
เปิดสอน

-อาจารย์
ผูส้อน
-จดัทาํเม่ือ
สอบเสร็จ
ส้ินในแต่
ละภาค

-อาจารย์
ผูดู้แลการ
ฝึกงาน/
สหกิจศึกษา
-จดัทาํเม่ือ
เสร็จส้ิน
การฝึกภาค
สนาม

-อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตร
-จดัทาํเม่ือ
ส้ินปีการศึกษา
/ส้ินภาค
การศึกษา

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

•Learning Outcomes เป็นมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานเชิงคุณภาพ เพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิต
และส่ือสารให้หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องได้เข้าใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต 
โดยเริ่มท่ีผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา คือ กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
บัณฑิตท่ีคาดหวังไว้ก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีจะส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้นั้น
อย่างสอดคล้องและส่งเสริมกันอย่างเป็นระบบ

• ... สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
และเป็นคนดีของสังคม ช่วยเพ่ิมความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ
ไทย
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ผลการเรียนรู้ (LOs)

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย (Psychomotor Skills) หรือบางสาขาวิชาต้องการใหบั้ณฑิตมีมาตรฐานผลการ
เรียนรู้มากกว่าหรือพเิศษกว่าบัณฑิตในสาขาวิชาอ่ืนก็สามารถกาํหนดเพิม่เติมได้
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ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณวุฒิฯ 
จํานวนหน่วยกิต และ กลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes: LOs)
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Curriculum Design: Constructive Alignment

Teaching and 
Learning Activities

Unit Learning Outcomes

Assessment

unit descriptions  peer review, refinement, approval

from Program LOs

E Johnson, Australian Council of Deans of Science, 2014, with permission
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Result
Academics

R
an

ki
n

g
C

o
m

p
et

en
ce

s

Graduates EmployersAcademics
RankingRankingRanking

1st. Basic General 
Knowledge

4th. Computing Skills

16th. Computing Skills

14th. Interpersonal Skills

12th. Basic General 
Knowledge

12th. Basic General 
Knowledge

4th. Interpersonal Skills

6th. Interpersonal Skills

Source: Julia González, University of Deusto, Joint General Coordinator, 
Bangkok, 2nd of July 2012
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21st Century Skills: Rethinking How Students Learn

ที่มา: James Bellanca, Ron Brandt. 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn. United States of America: Solution Tree Press, 2010. pp. xv

Critical thinking & problem solving
Innovation & creativity
Communication & collaboration

Adaptability & flexibility
Initiative & self‐direction
Social & cross‐culture=al interaction
Accountability & productivity
Leadership & social responsibility
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Word Education Forum 2015
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

ทุกวิชาต้องมี LO (จุดดํา) 3 ด้านแรก และครึ่งหน่ึงของวิชาท้ังหมดต้องเพ่ิม LO ด้าน 4-5 
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บทบาทของผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร & อ.ประจําหลกัสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

oพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพของ
หลักสูตร

oบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร, TQF, IQA & 
EQA
TQF: ตัวบ่งช้ี, มคอ. 2-7

oทวนสอบผลการเรียนรู้ ระดับ
หลักสูตร

oการประเมินคุณภาพของบัณฑิต

อ.ประจําหลักสูตร
o จัดทําแผน-/ดําเนินการ-/ผล-การ
สอน

oพัฒนาบัณฑิต ตาม LOs & Soft-
skills

oทวนสอบผลการเรียนรู้ ระดับ
รายวิชา

oพัฒนาศักยภาพตน อย่างต่อเนื่อง
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III. แนวคิด หลักเกณฑ์ และความสําคัญของการทวน
สอบผลการเรียนรู้ตาม TQF

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
•การศึกษาเป็นกลไกท่ีใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในสังคม เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

•การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี และมี
ความสุข *****
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ตาม สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ตาม ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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แนวคิด หลักการ ความสําคัญ ของการทวนสอบ LOs

•กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกําหนดกรอบแนวทางให้แก่คณาจารย ์นักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ประเมินภายนอกรับรูถ้ึงมาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังของ
บัณฑิตในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาในระดับ
คุณวุฒิต่างๆ 

•มาตรฐานผลการเรียนรู้ดังกลา่วมลีักษณะกว้างๆ และจะต้องแปลความหมายโดย
ผู้มีประสบการณท์ี่คุ้นเคยกับสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ ทั้งยังต้องมีความรู ้ความ
เข้าใจในมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของสถาบันอุดมศกึษาอื่น ซ่ึงรวมถึงของ
สถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติที่ดีด้วย
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IV. การทวนสอบผลการเรยีนรูร้ะดับรายวิชา

การทวนสอบ (Verification)
•หมายถึง ยืนยันความถูกต้อง ในวงการคอมพิวเตอร์ มักใช้หมายถึงการทวนสอบซ้ํา
แล้วซ้ําอีกอย่างน้อยก็สองครั้ง เพื่อยืนยันว่า แฟ้มข้อมูลท่ีสร้างข้ึน หรือข้อมูลท่ีส่ง
เข้าไปเก็บนั้น ถูกต้องทุกประการ การทวนสอบนั้นทําได้หลายวิธี อาจเป็นการทวน
สอบด้วยตา หรือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้

•ตรวจสอบว่าการดําเนินการเสร็จสิ้น และถูกต้องตามท่ีต้องการ หรือตรวจสอบว่า
การบันทึกข้อมูลถูกต้องตรงตามข้อมูลต้นฉบับ Dict.longdo.com

พจนานุกรมคาํศพัทค์อมพวิเตอร ์
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การทวนสอบ (Verification)
•การดําเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการใด ๆ เช่น การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การ
สัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อยืนยันพิสูจน์ว่า ส่ิงที่กําหนดข้ึนน้ันได้มีการดําเนินการและบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ 

•การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของความรับผิดชอบในระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทกุแหง่ซ่ึงจะต้องดําเนินการทีใ่ห้ความม่ันใจ
ได้ว่า มาตรฐานผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ น้ันคือต้องมีการทวนสอบ ซ่ึงผู้ประเมินภายนอกอาจ
ต้องการตรวจสอบด้วยว่าได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูอ้ยา่งเพียงพอและเช่ือถือได้
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Learning Outcomes (LOs) Verification

ตาม TQF
•การทวนสอบมาตรฐาน

•การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

•การทวนสอบผลการเรียนรู้

•การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ

•การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
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จากมคอ.1

•การทวนสอบว่า นักศึกษาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาเป็นอย่างน้อย

•ข้อ 10. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ สถาบันอุดมศึกษาต้องกําหนดให้มี
ระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน มี
ผลการเรียนรู้ทุกด้านตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/
สาขาวิชา...... เป็นอย่างน้อย โดยอาจจัดทําการทวนสอบในระดับรายวิชาท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และระดับหลักสูตร เม่ือได้ดําเนินการทวนสอบแล้ว ให้จัดทํา
รายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
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•16.8 เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการ
เรียนในรายวิชา ท่ีตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่าง
น้อยตามแบบ มคอ.5 (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.6 (รายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรในภาพรวมประจําปีการศึกษาเมื่อส้ินปีการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม
แบบ มคอ.7 (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น และหาก
จําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได้
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มคอ. 2

หมวดท่ี 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

•ข้อ 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
oอธิบายกระบวนการท่ีใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไป
สําหรับรายวิชาท่ีแตกต่างกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน
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มคอ. 7
• เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ในแต่ละภาคการศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชาที่สอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อม
ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานประจําภาคการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา โดยมีหัวข้อ
อย่างน้อยตามแบบ มคอ. 5 (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.6 

• เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้จัดทํารายงานในภาพรวมประจําปีการศึกษาเพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากล
ยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเป็นจะต้องปรับปรุง
หลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได้ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.7 
(รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)
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จาก มคอ.7
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มคอ. 3 มคอ.5
หมวด 7. การประเมินและปรับปรุงการ
ดําเนินการของรายวิชา
•ข้อ 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาในรายวิชา
o อธิบายกระบวนการท่ีใช้ในการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนน
ข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย 
กระบวนการอาจจะต่างกันไปสําหรับ
รายวิชาท่ีแตกต่างกัน หรือสําหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
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การทวนสอบผลการเรียนรูร้ะดับรายวิชา

•รายละเอียดของรายวิชา & รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (แผน-ผลการ
สอน: มคอ. 3 & 5)

•จาก Curriculum Mapping ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
oพิจารณา LOs จาก มคอ.2  มคอ.3  มคอ.5  มคอ.7
o PLO  CLO
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Workshop-1

1) การทวนสอบ LO จาก มคอ.2 สู่ มคอ.3

2) การทวนสอบ LO จาก มคอ.3 สู่ มคอ.5

3) การทวนสอบ LO จาก มคอ.2 & 5 สู่ มคอ.7
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

•ผูส้อนควรกาํหนด Learning Outcomes ใน มคอ.3 ท่ีตรงเป้าหมายและ
สอดคลอ้งกบัท่ีกาํหนดไวใ้น มคอ.2 เพราะ TQF เนน้การพฒันาผูเ้รียนเป็นหลกั

•สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั Learning Outcomes ท่ีกาํหนด

•กาํหนดแนวทางการวดัและประเมินผล ท่ีสอดคลอ้งกบั Learning Outcomes ท่ี
กาํหนด เพื่อใหม้ัน่ใจวา่นกัศึกษาประสบความสาํเร็จตามท่ีมุ่งหวงั โดย
แสดงออกไดถึ้งพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถวดัได ้เช่น อธิบายได ้ลงมือทาํ
ได ้สาธิตได ้วางแผนได ้นาํเสนอได ้ประยกุตไ์ด ้สร้างส่ิงใหม่ ๆ ได้
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 การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา
(1) คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา

+ วิธีการสอน + วิธีการประเมิน
(2) ความรู้ที่ต้องพัฒนา

+ วิธีการสอน + วิธีการประเมิน
(3) ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

+ วิธีการสอน + วิธีการประเมิน
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

+ วิธีการสอน + วิธีการประเมิน
(5) การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้ไอทีที่ต้องพัฒนา 

+ วิธีการสอน + วิธีการประเมิน
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ทราบได้อย่างไรว่าบัณฑิตมีคุณภาพตามผลการเรียนรู ้(LO) 



75วิเชียร:SIT-KMUTT

Learning Outcomes
Learning outcomes are statements of what a learner is expected to 
know, understand and/or be able to demonstrate after completion of 
a process of learning.

Benjamin Bloom (1913–1999) 

Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives -
Three Domains of Learning:

• Cognitive;
• Affective; and 
• Psycho-motor

From Johnson Ong Chee Bin (Singapore)
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Bloom’s Taxonomy (Revised)
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กลยุทธ์การเรียนการสอน

ครเูป็นศนูยก์ลาง                                                 ผ ูเ้รยีนเป็นสาํคญั

รศ.ดร.ณรทุธ ์สทุธจิตต,์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั
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I สอนทางตรง

1) บรรยาย 

2) สาธิต

3) ถามตอบ

4) ฝึกฝนและฝึกปฏิบตัิ

5) สนทนา

II สอนทางออ้ม

1) กระบวนการสืบคน้ (Inquiry)

2) การเรียนแบบคน้พบ (Discovery)

3) การแกปั้ญหา (Problem Solving)

III สอนแบบปฏิสมัพนัธ์

1) ระดมสมอง     

2) สมัมนา

3) เรียนแบบร่วมมอื(Cooperative 

Learning)

IV สอนเนน้ประสบการณ์

1) ทศันศึกษา 

2) การบรูณาการ

3) การสาํรวจ

V สอนแบบอิสระ

1) การสอนท่ีเนน้วิจยัเป็นฐาน / Project-based Learning

2) การบนัทึกการเรียนรู้ (Journal) / Learning by Doing 

3) การสอนแบบปฏิบตังิานเต็มเวลา (Field Experience)

รศ.ดร.ณรทุธ ์สทุธจิตต,์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั



79วิเชียร:SIT-KMUTT
From Nattawut Pimpa, Tim Moore: AUS
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ตัวอย่าง (ข้อ 2) ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
(2.1) มีความรู้ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่กว้างขวาง เป็น

ระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณโ์ลก
 มีความรู้ในการจัดการธุรกจิสขุภาพ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการอย่างเป็นระบบ ทันสมัย

และทันต่อสถานการณปั์จจบัุน

รายวชิา 2. ความรู้

1 2 3

บธ 002012 สุขภาพและความงามเบ้ืองตน้ • o o

บธ 103032 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ o • o 

บธ 072042 การจัดการธุรกจิสุขภาพ • o o
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(2)  วิธีการสอน
• มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนําเสนอผลงานหน้าห้องเรียน
• สอนแบบเน้นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นวิธีการให้ผู้เรียนสืบเสาะหาความจริง
• บรรยายและใช้กรณีศึกษา

(3) วิธีการประเมิน
• ประเมินจากผลงานท่ีให้ศึกษาค้นคว้า คุณภาพรายงาน และการเสนอผลงานตาม
กําหนดเวลาท่ีรับมอบหมาย

• การสอบ
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ตัวอย่าง: หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห์

ท่ี
หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน 

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน การสอน และสื่อท่ีใช้ ผู้สอน

1
แนวคิดและการทําธุรกจิสขุภาพ

ความงาม
3

-บรรยาย และซักถาม

-ร่วมอภิปราย 
อ.วิเชียร

2 ข้อปฏิบัติและกฎหมายด้านความงาม 3

-บรรยาย อภิปราย ซักถาม

-แผนภาพประกอบ

-มอบหมายงานกลุ่มแบบ PBL

อ.ศิริพร

3
แนวทางปฏิบัติ และการจดทะเบียน

การดําเนนิการธรุกจิความงาม
3

-อภิปรายโดยใช้ Power Point และซักถาม

-แบบฝึกหัดและการบ้าน
อ.วิเชียร

4 การตลาด การเงิน และความเสี่ยง 3
-อภิปรายโดยใช้ Power Point

-ทดสอบย่อย
อ.วิเชียร

45 ชม. ต่อวชิาบรรยาย 3 หน่วยกิต
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ตัวอย่าง: แผนการประเมนิผลการเรียนรู้
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน

สัดส่วนของ

การประเมินผล

1

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 

5.2

• มอบหมายงาน และประเมินจาก

งานท่ีให้ทํา

• นําเสนอรายงานเป็นกลุ่ม

• 2, 6, 10, 12, 

13

• 15, 16

10%

10%

2
1.2, 1.3, 1.5, 4.1,

4.2, 4.3, 5.1

พฤติกรรมต่างๆ เช่น ระเบียบวินัย 

การร่วมอภิปราย เป็นต้น
ทุกสัปดาห์

10%

3 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3

• ทดสอบย่อย

• สอบกลางภาค

• สอบปลายภาค

• 4, 7, 11, 14

• 8

• 17

15%

20%

35%
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มคอ. 3 หมวด 7 ข้อ 4
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่
มอบหมาย กระบวนการอาจจะตา่งกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสําหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้น
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ตัวอย่าง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา

ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จากคะแนนการสอบ/เกรดของนักศึกษา พฤติกรรม
การเรียนรู้ งานท่ีได้รับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน

LOs สอบ/เกรด พฤตกิรรม/ส่วนร่วม มอบหมายงาน/นําเสนอ

1 Moral & Ethics   

2 Knowledge   

3 Cognitive Skill   

4 Social Skill  

5 Analytical, comm. & IT   
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แบบ มคอ. 5   รายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา

หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเม่ือส้ิน
ภาคเรียนเก่ียวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชาน้ันๆว่า ได้ดําเนินการสอน
อย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานน้ีจะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาต้ังแต่เริ่มเรียนจนส้ินสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและส่ิงอํานวย
ความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหน้าภาค/หรือผู้ประเมิน
ภายนอก รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะ
ต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา
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แบบ มคอ. 3 เปรียบเทียบกับ มคอ. 5  รายละเอียดของรายวิชา
มคอ. 3

หมวดท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไป หมวดท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไป

หมวดท่ี 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์                -

หมวดท่ี 3  ลกัษณะและการดาํเนินการ                -

หมวดท่ี 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา                -

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล หมวด 2  การจดัการเรียนการสอนเปรียบเทียบกบัแผนการสอน
หมวด 3  สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวชิา
หมวด 4  ปัญหาและผลกระทบของการดาํเนินการ

หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน หมวด 5  การประเมินรายวชิา

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการ
ของรายวชิา

หมวด 6  แผนการปรับปรุง

มคอ. 5
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มคอ.5 หมวด 3 ข้อ 7

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา

ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ
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ตัวอย่าง

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา

วธิกีารทวนสอบ สรุปผล

‐ สงัเกต และเปรยีบเทยีบบนัทกึพฤตกิรรมของ 

นศ. ระหวา่งการเรยีนรูก้บัผลการเรยีน

‐ พจิารณารายงานโครงการ /นาํเสนองาน

‐ ผลการสอบ

‐ ผลสมัฤทธิ์ทีไ่ดส้มเหตสุมผล นศ./กลุม่ทีร่บัผดิชอบด ี

ร่วมมอืกนัทาํงานจะไดผ้ลสมัฤทธิ์ทีด่ี

‐ คุณภาพของงาน ขึ้นกบัการนาํเสนอเนื้อหาถกูตอ้ง 

ครบถว้น สอดคลอ้งกนั และความต่อเนื่องในการส่งงาน

‐ การสอบเนน้การประยุกตใ์ชผ้ลการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการทาํ
โครงการนอกเหนือจากตาํรา ทาํให ้นศ.ทีร่่วมงานโครงการ

สามารถสอบไดผ้ลสมฤทธิ์ดี
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Workshop-2

1) การทวนสอบ LO จาก มคอ.2 สู่ มคอ.3

2) การทวนสอบ LO จาก มคอ.3 สู่ มคอ.5

3) การทวนสอบ LO จาก มคอ.2 & 5 สู่ มคอ.7
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มคอ.2

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป
หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการ

ประเมินผล
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของ

หลักสูตร

มคอ.7

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของหลักสูตร
หมวดท่ี 2 ข้อมูลเชิงสถิติของผลการดําเนินการของ

หลักสูตร
หมวดท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบท่ีมีต่อ

หลักสูตร
หมวดท่ี 4  ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร
หมวดท่ี 6  สรุปการประเมินหลักสูตร
หมวดท่ี 7  คุณภาพของการสอน
หมวดท่ี 8  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ

คุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ
หมวดท่ี 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

หลกัสูตรและการรายงานผลการดาํเนินการ
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V. การทวนสอบผลการเรียนรูร้ะดับหลกัสูตร
กลยุทธ์การทวนสอบ

• กลยุทธ์ที่ใช้โดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบ มาตรฐานผลการเรยีนรูข้อง
นักศึกษา ได้แก่ การตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษคาํตอบข้อสอบของนักศกึษาและงานท่ี
รับมอบหมาย การประเมินหลักสตูรโดยนักศกึษาและผู้สาํเรจ็การศกึษา การประเมินภาควิชา
และหลักสตูรโดยบุคลากรภายนอก และการรายงานเกี่ยวกับทกัษะของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

• การทวนสอบมาตรฐานบางสว่นอาจจะดําเนนิการโดยสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ที่มีความร่วมมือ
ทางการศึกษา แต่จะมีกระบวนการ อย่างไรนั้น ข้ึนอยู่กับรายละเอียดของการจัดการและความมี
ประสิทธิภาพของการดําเนินการร่วมกัน อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนจะต้อง
รับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพือ่ให้ม่ันใจว่าจะรกัษามาตรฐานไว้ได้อย่างสมํ่าเสมอ
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การทวนสอบ (TQF)
•การทวนสอบ (มาตรฐาน) ผลการเรียนรู้: หลักสูตร, รายวิชา

o การสังเกต, การตรวจสอบ, การประเมิน, การสัมภาษณ์, การสอบออก (Exit Exam)

•การทวนสอบ (มาตรฐาน) ผลสัมฤทธ์ิ : นักศึกษา
o ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย (ในมคอ. 3 & 5)

•อาจารย์ผู้สอนต้องจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาท่ีสอน การประเมินผล 
และการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานประจําภาคการศึกษาของแต่ละภาค
การศึกษา

25%
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(IQA) ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน

อธิบายกระบวนการ หรือแสดงผลการดําเนินงาน: ครอบคลุม...
ก) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF

o Learning Outcomes 5 ด้าน
ข) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

o ทวนสอบ Learning Outcomes
ค) การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 

มคอ. 6 และ มคอ. 7) 
ง) การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

o การตีพิมพ์ เผยแพร่
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แนวทางปฏิบัติ
Plan: กําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

Do: ระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ

Check: การประเมินผลการปฏิบัติ

Act: การปรับปรุงพฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ

Kaizen
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anything missing?

Manuel Souto Otero
High-level policy forum

Brussels, 22-11-2012

    การบริหารหลักสูตรให้ทันสมัย
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1 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอย่างน้อย 80% มสีว่นรว่มในการวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดาํเนินงาน
หลกัสตูร

2 มกีารจดัทาํรายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุแิหง่ชาต ิหรอื 
มาตรฐานคณุวฒุสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี

3 มกีารจดัทาํรายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนใหค้รบทกุรายวชิา

4 มกีารจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบ
ทกุรายวชิา

5 มกีารจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา

ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
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6 มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ทีก่าํหนดในมคอ.3 และมคอ.4 
(ถา้ม)ี อยา่งน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา

7 มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน หรอื การประเมนิผลการเรยีนรู ้จาก
ผลการประเมนิการดาํเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ลว้ 

8 อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทกุคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้นการจดัการเรยีนการสอน
9 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทกุคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี อยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้

10 จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี ไม่
น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ต่อปี

11 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุทา้ย/บณัฑติใหมท่ีม่ตี่อคณุภาพหลกัสตูร เฉลีย่มากกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0

12 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ตี่อบณัฑติใหมเ่ฉลีย่มากกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0
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•พิจารณาจาก รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร (หรือช่ือเรียกอ่ืนๆ)  / อาจารย์
ประจําหลักสูตร 
oการประชุมก่อนเปิดเทอม เพื่อการวางแผน ติดตาม
oการประชุมหลังปิดเทอม เพื่อติดตามและทบทวนการดําเนินการ

•มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

•เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ 1 หลักสูตร**

•(อาจ) ดูสัญญาว่าจ้าง

1. อาจารย์ประจําหลกัสูตร อย่างน้อย 80% มีส่วนร่วมในการวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลกัสูตร
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•มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
oผ่านการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และ 
oสกอ. รับทราบ

2. มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวชิา   (ถ้ามี)
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•มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ครบทุกรายวิชาก่อนท่ีเปิดสอน (แยกตามเทอม)
o เนื้อหาสาระครบ
oผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) สอดคล้องกับ Curriculum Mapping
o จํานวนช่ัวโมงการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานฯ
oควรจัดทําดัชนีรายวิชาท่ีเปิดสอนในเทอม/ปีนั้น ๆ 

•มีรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี)

3. มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
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•มีรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ครบทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนภายใน 30 
วัน หลังปิดเทอม
o รายงานตามความเป็นจริง
o รายงานประสิทธิผลการสอน และการปรับปรุงวิธีการสอน
oผลการประเมินนักศึกษา
oแผนการปรับปรุง

•มีรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)

4. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
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•มีรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
o เนื้อหาครบ เช่น จํานวนนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษา / การได้งานทํา / ผลกระทบ
จากภายใน-นอกต่อหลักสูตร / การประเมินจากผู้กําลังจะสําเร็จการศึกษา-ผู้ทรงคุณวุฒิ 
/ ตัวบ่งช้ี 12 ข้อ / คุณภาพการสอน / แผนการพัฒนา

5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา
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•จากมคอ.7 คร้ังก่อน มีการนํามาพัฒนา/ปรับปรุง 
oคุณภาพการสอน, กลยุทธ์การสอน, หรือการประเมินผลการเรียนรู้ (แหล่งข้อมูลจาก
นักศึกษาและบัณฑิต, ผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้ประเมินภายนอก, ผู้ใช้บัณฑิต / ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอ่ืนๆ)

o เป็นการรวบรวมและสรุปประเด็นมาจากมคอ.3-4-5-6 ท้ังหมดท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา
นั้น ๆ 

6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  
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•เป็นกระบวนการหาหลักฐานเพื่อยืนยันหรือสนับสนุนว่า นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิ
การศึกษาตรงตาม LO  เช่น
oผลการประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
oการให้คะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย ตรงตามความจริง 
oการระบุปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

•สนทนากับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ 

7. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
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•มีการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารย์ใหม่ (และอาจารย์พิเศษ) ให้ม่ันใจได้ว่า
อาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ท่ีสอนในหลักสูตรและรายวิชาท่ี
ตนรับผิดชอบสอน

•สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ และสรุปการประเมินจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศ

•กรณีไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลและแนวทางสนับสนุน

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน
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•แสดงข้อมูลการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน
o ระบุกิจกรรมการพัฒนา เช่น การเข้าอบรมสัมมนา และการเข้าร่วมการประชุมทาง
วิชาการ เป็นต้น

9. อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง
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•แสดงข้อมูลการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ของบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 50
o ระบุกิจกรรมการพัฒนา เช่น การเข้าอบรมสัมมนา และการเข้าร่วมการประชุมทาง
วิชาการ เป็นต้น

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชพี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
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•มีการสรุปการสอบถามระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ ต่อ
คุณภาพของหลักสูตร
o ระดับคะแนนมากกว่า 3.5 จาก 5.0

•ต้องทําให้แล้วเสร็จพร้อม มคอ.7

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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•มีการสรุปการสอบถามระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่
o ระดับคะแนนมากว่า 3.5 จาก 5.0

•ต้องทําให้แล้วเสร็จ พร้อมมคอ.7

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยมากกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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(ตวัอย่าง) การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตวับ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร

ชนิดของตวับ่งชี ้ :  กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดบั

ดชันีบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน*

ปี 
255….**

การประเมิน
ตนเอง หลักฐาน

การประเมินของ
คณะกรรมการ ความคิดเหน็ของ

คณะกรรมการ
มี ไม่มี มี ไม่มี

(1) อาจารย์ประจําหลกัสตูรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการประชมุเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลกัสตูร

(2) มีรายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน
คณุวฒิุแหง่ชาติ หรือมาตรฐานคณุวฒิุสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

(3)มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศกึษาให้ครบทกุรายวิชา
(4)จดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั 
หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา

(5) จดัทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา
* ดชันีบง่ชีผ้ลการดําเนินงานให้เป็นไปตามท่ีระบใุนแตล่ะหลกัสตูร
**โปรดทําเคร่ืองหมาย “X” ตามดชันีบง่ชีท่ี้ระบใุนหลกัสตูรของปีการศกึษาท่ีประเมิน
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ดัชนีบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน*
ปี 

255….**
การประเมนิ

ตนเอง หลักฐาน
การประเมนิของ
คณะกรรมการ ความคดิเหน็ของ

คณะกรรมการมี ไม่มี มี ไม่มี
 (6)มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  กลยทุธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว

(8) อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจดัการเรียนการสอน

(9) อาจารย์ประจําทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้

(10) จํานวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี

(11)ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุท้าย/บณัฑิตใหมท่ี่มีตอ่
คณุภาพหลกัสตูร เฉล่ียไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0

(12) ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่บณัฑิตใหม ่เฉล่ียไม่
น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0

รวมตวับง่ชีบ้งัคบัท่ีต้องมีผลการดําเนินการ(ข้อท่ี1– 5) (ตวั)ในแตล่ะปี 5
รวมตวับง่ชี(้ตวั) ในปีการศกึษาท่ีประเมิน
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(ร่าง) แบบสรุปรายงานผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ที่ผ่านตัวบ่งช้ีตาม TQF ในข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน เพื่อขอให้เผยแพร่หลักสูตรตามกรอบ TQF

คณะ ………………  มหาวิทยาลัย …………………

ระดับคุณวุฒิ

ช่ือหลักสูตร

(ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นหลกัสตูรใหม/่ปรบัปรงุ 

พ.ศ....)

ผลการตรวจประเมินหลกัสตูรตาม

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4 ใน IQA

เฉพาะตัวบ่งช้ี TQF ในหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร
ปี พ.ศ.

2557 2558 2559 2560 2561

ปริญญาเอก
1. หลักสูตร ..................................

2. หลักสูตร .................................

ปริญญาโท
1. หลักสูตร .................................

2. หลักสูตร ................................

ปริญญาตรี
1. หลักสูตร ................................

2. หลักสูตร ................................

คุณวุฒิระดับอื่นๆ 1. หลักสูตร ................................

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้น
คณบดี : ...........................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ : ............................................................... วัน เดือน ปี: .................................................................
อธิการบดี: …………………………………………………………………………………………………………………………………......
ลายมือชื่อ: ............................................................... วัน เดือน ปี: ..................................................................
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Workshop-3 (ถ้ามี)

1) การทวนสอบ LO จาก มคอ.2 สู่ มคอ.3

2) การทวนสอบ LO จาก มคอ.3 สู่ มคอ.5

3) การทวนสอบ LO จาก มคอ.2 & 5 สู่ มคอ.7
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Action Plan

DoCheck

Purpose

Curriculum Development
Stakeholders’ Needs

Graduate 
Competencies

Learning 
Outcomes

Curriculum

Learning & TeachingAssessment

Results & Analysis

Improvement

Standardization

Feedback/
Evaluation

From Johnson Ong Chee Bin (Singapore)
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หลักสูตรเพ่ือการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์
InternationalizationCommunication higher education/ industry/ 

government

Learning outcomes
Joint curriculum developmentSoft skills

Sector specific skills

Transparency qualifications

Mobility

Recognition non-formal Internships

Surveys skills needs

Manuel Souto Otero
High-level policy forum

Brussels, 22-11-2012

Employability
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MBNQA Model
Malcolm  Baldrige  National  Quality  Award

2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
Strategic Planning

5 การมุ่งเน้นบุคลากร
Workforce Focus

7 ผลลัพธ์
Results

3 การมุ่งเน้นลูกค้า
Customer Focus

1 การนําองค์กร
Leadership

4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
Measurement, Analysis, and Knowledge Management

6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ
Operations Focus

TQA Model
Thailand Quality Award

EdPEx Model
Education Criteria for Performance Excellence

สํานักงานประกันคุณภาพ  (QA) และ สํานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS), มจธ.
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ขอขอบคุณ
wichian@sit.kmutt.ac.th

Q & A

www.mua.go.th 
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เอกสารอ้างอิง
1)มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง: สํานักมาตรฐานและ

ประเมินผลอุดมศึกษา, สกอ. 2553
2)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558
3)กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552, สกอ.
4)คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สกอ. 2557, (เพิ่มเติม มี.ค. 

2558)
5)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการประกันคุณภาพการศึกษาฯ
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รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

wichian@sit.kmutt.ac.th
ปริญญาตรี (สถิติศาสตร์) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท (วิศวกรรมข้อมูล) มหาวิทยาลัยคีล (Keele) ประเทศอังกฤษ
ปริญญาเอก (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ (Sheffield) ประเทศอังกฤษ

คณะอนุกรรรมการด้าน TQF สกอ.
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

กรรมการสภาวิชาการ มจธ, มรภ.สุราษฎร์ธานี, มรภ.สวนดุสิต
Vice-Chair: International Federal of Information Processing, E-Business (IFIP 8.4)

ประธานหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


