คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยพายัพ
1. ส่วนนา
ปี พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 จากนั้นในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.
2552 ได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยสาระสาคัญของประกาศทั้ง 2 ฉบับ ได้กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
พัฒนาหลักสูตร และบริหารจัดการหลักสูตร เพือ่ ให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในทุกระดับคุณวุฒิ และสาขา/สาขาวิชา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ทจี่ ะแสดงถึงคุณภาพ
ของบัณฑิตไว้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2) ด้านความรู้
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับสาขา/สาขาวิชา ที่เน้นทักษะทางปฏิบัติ ต้องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย อีก
ด้วย
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ และลักษณะของหลักสูตร อย่างน้อยต้อง
เป็นไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดไว้ ส่วนหลักสูตรทีม่ ีมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ... สาขา/
สาขาวิชา ... (มคอ.1) ประกาศออกมาแล้วนั้น ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องดาเนินการให้เป็นไปตามประกาศ
ดังกล่าว
การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ต้องจัดทารายละเอียดต่างๆ คือ
(1) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
(2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
(3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี)
(4) รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
(5) รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้ามี)
(6) รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
ภายหลังจากที่พฒ
ั นาหรือปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแล้ว
ทางสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะเผยแพร่หลักสูตรที่ดาเนินการได้มาตรฐานนี้ต่อ
สาธารณะเมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวไปแล้วอย่างน้อยครึง่ ระยะเวลาของหลักสูตร ซึ่ง
จากเกณฑ์ดังกล่าว หลักสูตรจะต้องได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน 2 ปี นับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตรที่ได้พัฒนาตาม
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตามทีม่ าตรฐานคุณวุฒิระดับ ... สาขา/สาขาวิชา ...
(มคอ.1) นั้นๆ กาหนด ซึ่งหนึง่ ในตัวบ่งชี้ดังกล่าว คือ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูท้ ี่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา ดังนั้น จะเห็นว่า การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษานับเป็นส่วนหนึ่งของความ
รับผิดชอบในระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องดาเนินการให้เกิดความมั่นใจว่า
มาตรฐานผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังเป็นทีเ่ ข้าใจตรงกันทัง้ สถาบันอุดมศึกษา
2. การทวนสอบ
การทวนสอบ1 หมายถึง การดาเนินการหาหลักฐานเพื่อยืนยันพิสูจน์ว่า สิง่ ที่กาหนดไว้นั้นได้มีการ
ดาเนินการ และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งวิธีการในการหาหลักฐานอาจทาได้หลากหลายวิธี
และแตกต่างกันไปในมาตรฐานแต่ละด้าน รวมถึงลักษณะของรายวิชา อาทิ การสังเกต การตรวจสอบ การ
ประเมิน และการสัมภาษณ์ เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ใช้โดยทั่วไปในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ การตรวจสอบการให้
คะแนนจากกระดาษคาตอบของนักศึกษาและงานที่มอบหมาย การให้ผเู้ รียนประเมินตนเองเมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอนตามรายละเอียดของรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ ประเมินหลักสูตร
โดยนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา ประเมินสาขาวิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก และการรายงาน
เกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา จึงเป็นการตรวจสอบว่า
รายวิชานั้นๆ ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่ทาให้ผู้เรียนได้รับผลการเรียนรู้เป็นไปตามทีห่ ลักสูตรกาหนด และ
เป็นไปตามการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum
Mapping) หรือไม่ อีกทั้งเมื่อทวนสอบหลายๆ รายวิชาในหลักสูตรนั้นๆ จะทาให้ทราบว่าหลักสูตรดังกล่าวมี
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่
2.1 ความสาคัญของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้2
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นงานที่สาคัญงานหนึง่ ในความรับผิดชอบของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนที่ต้องร่วมมือกันดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะการทวนสอบ
1

สรุปความจาก (1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for
Higher Education) (TQF: HEd), สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, หน้า 23; (2) คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต พุทธศักราช 2556, หน้า 3; (3) คู่มือและแนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ พ.ศ. 2556, แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สานักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ , หน้า
4; (4) คู่มือแนวทางการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา, ฝ่ายวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หน้า 1.
2
สรุปความจาก (1) คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พุทธศักราช 2556, หน้า 4; (2) คู่มือและแนวปฏิบัติการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ พ.ศ. 2556, แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สานักพัฒนา
วิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ , หน้า 5.
2
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ผลสัมฤทธิ์มีความสาคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
1. ทราบระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่แต่ละรายวิชาได้รับจาก
การกระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง ในการปรับปรุงข้อบกพร่อง หรือส่งเสริมจุดเด่นของ
ผู้เรียนเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป
2. ทราบประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสาหรับอาจารย์ผสู้ อน ในการพัฒนาปรับปรุง
การสอนให้ดีกว่าเดิม
3. ทราบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็น
ข้อมูลสาคัญในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร
2.2 การทวนสอบในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เรื่องการทวนสอบมีระบุไว้ทั้งในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ... สาขา/สาขาวิชา ... (มคอ.1) ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
2.2.1 การทวนสอบในมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ ... สาขา/สาขาวิชา ... (มคอ.1)
มหาวิทยาลัยพายัพมีหลักสูตรที่ดาเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ... สาขา/สาขาวิชา ...
(มคอ.1) ที่ประกาศออกมาแล้ว ดังนี้
1) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
2) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2553
ได้แก่
(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ)
3) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553
ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
4) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553
ได้แก่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
5) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554
ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชา ... (มคอ.1) ที่กล่าวข้างต้น
กาหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้แตกต่างกัน เช่น ระบุให้ต้องทวนสอบขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จ
การศึกษา และทวนสอบภายหลังที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้ว หรือระบุให้ต้องมีการทวนสอบทั้ง ในระดับ
รายวิชา และในระดับหลักสูตร เป็นต้น ซึ่งในรายละเอียดของมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ ... สาขา/สาขาวิชา ...
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(มคอ.1) ทุกระดับ สามารถติดตามได้ทเี่ ว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือที่
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php และในคู่มือฉบับนี้จะไม่กล่าวถึงการทวนสอบ
ขณะที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้ว
1) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
ข้อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
“สถาบันการศึกษาต้องกาหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ นเี้ ป็น
อย่างน้อย โดยดาเนินการทั้ง การทวนสอบระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร กาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประกันคุณภาพภายใน
10.1 การทวนสอบระดับรายวิชา
สถาบันจะต้องจัดทาการทวนสอบระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดย
สถาบันการศึกษา หรือคณะ/วิทยาลัย กาหนดระบบและกลไกในการดาเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนนกับกระดาษคาตอบ รวมทัง้ ประเมินด้วยวิธีอื่นที่กาหนดใน
รายละเอียดวิชา รวมทั้งการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา (ถ้ามี) ซึ่งสถาบันการศึกษาจะต้องมี
การวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารคณะทุกภาคการศึกษา
10.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร
ดาเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทกุ ด้านตามมาตรฐาน
สาขาพยาบาลศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพื่อประเมินความสาเร็จของการผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพ โดยมีการ
ประเมินจากหลายแหล่ง รวมถึงการประเมินโดยแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตใหม่ และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อเป็นการพิสจู น์ว่าผูส้ าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่กาหนดในรายละเอียดหลักสูตร”
2) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552
ข้อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
“สถาบันอุดมศึกษาต้องกาหนดให้มรี ะบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและ
บัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์นเี้ ป็นอย่างน้อย
10.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และการมีคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไป
ตามแผนการสอน ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตรควรมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล”
3) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553
ข้อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
“สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของการประเมินผลว่า ผู้จบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่กาหนดไว้
ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา กลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจจะกระทาได้ดังนี้
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1. นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ ที่ต้องการทวนสอบ
2. คณะกรรมการสอบไล่ประเมินข้อสอบ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหารายวิชา และการให้คะแนน
ในแต่ละรายวิชา
3. สถาบันการศึกษาจัดสอบประมวลผลการเรียนรู้โดยรวมก่อนจบการศึกษา (Exit
Examination) โดยใช้ข้อสอบกลางที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุ่มเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา
4. บัณฑิตใหม่ทสี่ าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนีป้ ระเมินหลักสูตร
5. ผู้ประกอบการที่รบั นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัตงิ านและผู้ใช้บณ
ั ฑิตประเมินทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้แบบประเมินกลางทีเ่ ห็นชอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อดาเนินการทวนสอบแล้ว ให้สาขาวิชาจัดทารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้เพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้”
4) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553
ข้อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
“สถาบันต้องกาหนดระบบและกลไกในการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านิสิต/นักศึกษาและผู้สาเร็จ
การศึกษาทุกคน มีการเรียนรู้ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ตามที่กาหนดเอาไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี
10.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นสิ ิต/นักศึกษา กาลังศึกษาอยู่
การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรให้นิสิต/นักศึกษา ประเมินผลการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาความเหมาะสมของข้อสอบและประเมินผลให้
เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร ควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน เพื่อ
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล”
5) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554
ข้อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
“10.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้มรี ะบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาดาเนินการดังนี้
(1) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา
(2) วิเคราะห์กระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม
(3) ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงการและอื่นๆ ที่ผเู้ รียนได้รับ
มอบหมาย”
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2.2.2 การทวนสอบในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)3
เมื่อพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยพายัพ พบว่าในหมวด
5 ข้อ 2 ได้ระบุการทวนสอบในระดับปริญญาตรีเป็น 2 หัวข้อ คือ การทวนสอบผลมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะ
นักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา และการทวนสอบผลมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ขณะที่ในระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้ระบุเช่นนั้น แต่จะเน้นไปทีก่ ารทวนสอบโดยการเสนอวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ
เพื่อให้สอดคล้องกับการทวนสอบในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา/สาขาวิชา ...
(มคอ.1) กรณีนี้ก็จะไม่กล่าวถึงการทวนสอบผลมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
เช่นกัน ซึ่งทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีจะระบุคล้ายคลึงกัน สรุปได้ดงั นี้
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดย
1. ประเมินรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)) ว่าผลการเรียนรูท้ ี่กาหนด
สอดคล้องกับความรับผิดชอบในหลักสูตร
2. คณะกรรมการกากับมาตรฐานประจาสาขาวิชาพิจารณาและประเมินข้อสอบของรายวิชา
ว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา และมีความ
เหมาะสมเป็นไปตามแผนการสอน
3. คณะกรรมการกากับมาตรฐานประจาสาขาวิชาพิจารณาและประเมินผลสอบของแต่ละ
รายวิชา
4. พิจารณาจากการประเมินผลในรายวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่ง
สถานประกอบการจะเป็นผู้ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
5. นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
6. มีการทวนสอบมาตรฐานประมวลผลการเรียนรู้ก่อนฝึกปฏิบตั ิวิชาชีพ
7. มีระบบประกันคุณภาพภายในดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงาน
ผล
สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพเปิดสอนทัง้ ในระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาโท จะระบุคล้ายคลึง
กัน สรุปได้ดงั นี้
1. มีคณะกรรมการกากับมาตรฐานวิชาการที่มสี ่วนร่วมในการควบคุมมาตรฐานในการเรียน
การสอน และการวัดผล
2. มีการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาของนักศึกษาแต่ละคน เมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละ
ภาคการศึกษา
3. นักศึกษาทุกคนต้องทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นรายบุคคล
4. มีการนาเสนอ และประกาศให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการนาเสนอผลงานก่อนการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้าย
5. นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ต้องมีการทวนสอบ โดยเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการสอบ
3

รายละเอียดของการทวนสอบที่กล่าวถึงในคู่มือนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อหลักสูตรดาเนินการปรับปรุงตามรอบที่เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรกาหนด
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6. นักศึกษาแผน ข ต้องมีการทวนสอบ โดยเสนอการค้นคว้าอิสระ และสอบประมวลความรู้
ข้อเขียน
ส่วนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก ระบุไว้ดังนี้
1. มีการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาของนักศึกษาแต่ละคน เมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละ
ภาคการศึกษา
2. นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสทิ ธิขอ
ทาดุษฎีนิพนธ์
3. นักศึกษาทุกคนต้องทาดุษฎีนิพนธ์เป็นรายบุคคล
4. นักศึกษาต้องเสนอดุษฎีนิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้าย โดยคณะกรรมการ
ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒจิ ากภายในและภายนอกสถาบัน
2.2.3 การทวนสอบในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) กล่าวถึงการทวนสอบไว้ในหมวดที่ 7 การประเมินและ
ปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา ข้อ 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยให้
อาจารย์ผู้สอนระบุวิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่อาจารย์ผสู้ อนกาหนดไว้ เพื่อ
เป็นแนวทางการดาเนินการ และแจ้งให้นักศึกษาทราบตัง้ แต่เปิดภาคการศึกษา โดยที่อาจารย์ผู้สอนสามารถนา
ข้อมูลทีห่ ลักสูตรกาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ข้อ 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษามาเขียนไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้
การดาเนินการในรายวิชาสอดคล้องกับสิ่งทีห่ ลักสูตรกาหนดไว้ และนามาสู่การปฏิบัติในทีส่ ุด
เมื่อดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่ระบุไว้แล้ว ให้อาจารย์ผสู้ อนประเมินและสรุปผล
จากนั้นนาไปเขียนไว้ในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชา ในข้อ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ซึ่งกาหนดให้ระบุวิธีการทวนสอบและสรุปผล
การทวนสอบ
2.3 ปัจจัยสู่ความสาเร็จที่จาเป็นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน4
การเรียนการสอนในแต่ละมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ะแตกต่างกันไป อาจารย์ผสู้ อนจึงต้องมีกล
ยุทธ์การสอนที่หลากหลาย และเหมาะสมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน รวมถึงต้องมีการประเมิน
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จะเป็นตัวช่วยหนึ่งในการพัฒนา
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน นอกจากนี้ ทัง้ เรื่องกลยุทธ์การสอน และการทวนสอบ ต่างก็เป็นส่วนสาคัญในการ
บริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
วางแนวทางสาหรับปัจจัยสู่ความสาเร็จที่จาเป็นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ดังนี้
1) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
การพัฒนาด้านนีเ้ กี่ยวข้องกับการผสมผสานความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสม และปฏิบัติ
ตนอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาจะรวมถึง
4

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education)
(TQF: HEd), สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, หน้า 24-25.
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การเป็นแบบอย่างที่ดี การวิเคราะห์และสะท้อนพฤติกรรมของตนเองและของผูอ้ ื่นในสถานการณ์ต่างกัน การ
อภิปรายเป็นกลุ่มในเรื่องความขัดแย้งทางความคิดอย่างง่ายและที่ซบั ซ้อนมากขึ้น จะช่วยให้นักศึกษาเห็น
ค่านิยมของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดยใช้หลักการทั่วไปว่า สิ่งที่ตนเชื่อควรเป็นแนวทางกาหนด
พฤติกรรมของตนเองได้ หลักในการถ่ายทอดการเรียนรู้จะต้องมีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นไปได้
หลากหลาย รวมถึงสถานการณ์ที่นักศึกษาจะต้องเผชิญในชีวิตภายหน้าและในการทางาน แม้ว่าผลการเรียนรู้
ด้านนี้อาจถูกจัดเป็นรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ควรใช้ทุกโอกาสในการเสริมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในทุกรายวิชาที่สอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2) การแสวงหาความรู้
การจัดภาพรวมอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างและเนื้อหาสาระในการเรียนการสอนไว้
ล่วงหน้า และเมื่อมีข้อมูลใหม่เพิม่ ขึ้น ควรจะเชื่อมโยงกับเนือ้ หาทีจ่ ัดไว้นั้น และเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของ
นักศึกษา เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจและนามาใช้ การใช้เครื่องมือช่วยจาและการทบทวนเนื้อหาทีส่ าคัญ
เป็นระยะ ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ในความทรงจาได้ในระยะยาว
3) การพัฒนาทักษะทางปัญญา
การพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทัง้ หลักการทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์
สถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นลาดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว้ และต้องฝึกปฏิบัติในหลายสถานการณ์
รวมทั้งที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะได้ใช้ในอนาคต เพื่อช่วยในการถ่ายทอดความรู้และนาไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม การพัฒนาความสามารถในการกาหนดและใช้ทักษะทางปัญญาในการ
แก้ไขปัญหาใหม่ที่ไม่คาดคิดมาก่อน จาเป็นต้องมีการทางานในการแก้ปญ
ั หาแบบปลายเปิด โดยให้ความ
ช่วยเหลือในการจาแนกแยกแยะ และการประยุกต์ใช้ความรูค้ วามเข้าใจ
เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาควร
ถูกฝึกให้สามารถสะท้อนกระบวนการคิดของตนเอง เมื่อพบกับงานใหม่ๆ ทีท่ ้าทาย และสามารถพัฒนาการ
จัดการกลยุทธ์ในการคิดของตนเองเมื่อต้องแก้ไขประเด็นปัญหาในหลายลักษณะ
4) การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
การมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และได้รับข้อมูลป้อนกลับต่อผลการทางานที่
สร้างสรรค์ ข้อมูลป้อนกลับดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้านักศึกษาได้วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองใน
สภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อ และสามารถพัฒนาเป็นหลักในการแสดงพฤติกรรมของตนเอง
การพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบสาหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจาเป็นต้อง
มอบหมายงานให้นักศึกษาทีจ่ ะพัฒนาและกระตุ้นความสามารถเหล่านั้น ด้วยความมุ่งหวังให้มผี ลงานที่
ก้าวหน้าขึ้นตามลาดับ
5) การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการสอนที่มกี ารฝึกปฏิบัติเป็นลาดับขั้นตอนตามที่วางแผนไว้ พร้อมทัง้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับและคาแนะนาในการปรับปรุงทักษะทีจ่ าเป็นทางด้านการคานวณอย่างง่ายแก่นักศึกษา เพื่อปรับปรุง
ทักษะที่จาเป็นทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาที่เข้าเรียน
ในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถต่างกันในการใช้ทกั ษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร ซึ่ง
บางคนต้องได้รบั การสอนเป็นพิเศษ ทั้งนีอ้ าจทาได้โดยการสอนโดยตรงร่วมกับการฝึกปฏิบัติ และควรให้ความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะเหล่านี้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสูงขึ้นตามลาดับ
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การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากต้องได้รบั ความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้ง
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้บริหารคณะ/วิทยาลั ย รวมถึงผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยแล้ว การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ก็เป็นวิธีการหนึง่ ทีจ่ ะทาให้มั่นใจได้
ว่า สิ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตรเป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่ หรือมีสงิ่ ใดที่ควรพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน
3. ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ระบบ5 หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก6 หมายถึง สิ่งทีท่ าให้ระบบมีการขับเคลื่อน หรือดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการ
จัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินการ
ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพายัพ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านที่ทาให้การทวนสอบมีการขับเคลื่อน หรือ
ดาเนินไปอย่างเป็นระบบ และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน โดยมีนักศึกษา บุคลากร แนวปฏิบัติ คู่มือ และ
ทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นกลไกในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย7
เมื่อตัวบ่งชีห้ นึ่งในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คือ การกาหนดให้มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทกี่ าหนดในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลการประเมินคุณภาพภายในเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติที่วางไว้ จึงกาหนดระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ดังนี้
1. อาจารย์ผสู้ อนศึกษารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ในหมวดที่ 5 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพื่อเลือกกระบวนการ หรือวิธีการทวนสอบทีห่ ลักสูตรของตนเองกาหนดไว้
และนามากาหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
2. อาจารย์ผสู้ อนดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมวดที่ 7 ข้อ 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557, สานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, หน้า 24.
6
เรื่องเดียวกัน.
7
เทียบเคียงกับ (1) คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พุทธศักราช 2556, หน้า 12; (2) คู่มือและแนว
ปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ พ.ศ. 2556, แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
สานักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, หน้า 12.
9
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หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) หมวดที่ 7 ข้อ 2 กระบวนการทบทวนผลการประเมิน
และการวางแผนปรับปรุง
3. ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ผสู้ อนนาเสนอรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.
5) โดยรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในหมวดที่ 3 ข้อ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา หรือนาเสนอรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ในหมวดที่ 5 การ
ประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ต่ออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร8 ซึ่งการรายงานในส่วนนี้ต้อง
สอดคล้องกับกระบวนการ หรือวิธีการทวนสอบที่ได้กาหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
4. คณะ/วิทยาลัย ส่งรายชื่อคณะกรรมการทวนสอบของแต่ละหลักสูตร เพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการทวนสอบมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีคุณสมบัติ ดังนี้
4.1 เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร หรือ
4.2 เป็นอาจารย์ประจา และ
4.3 มีความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
5. คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรเลือกรายวิชาที่จะทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
และส่งให้คณะกรรมการทวนสอบพร้อมกับข้อมูลเบื้องต้น เช่น มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 เป็นต้น
6. อาจารย์ผสู้ อนที่รายวิชาของตนถูกเลือกให้ทาการทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบ ต้องเตรียม
ข้อมูลต่างๆ ให้กับคณะกรรมการทวนสอบ อาทิ เอกสารประกอบการสอน รายงาน/งานที่มอบหมาย และ
ข้อสอบ เป็นต้น
7. คณะกรรมการทวนสอบศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามข้อ 5-6 รวมถึงขอข้อมูลเพิ่มเติม และสามารถ
สัมภาษณ์ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เพียงพอแก่การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ได้
8. คณะกรรมการทวนสอบประมวลผล และรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแก่
คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
9. คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรนาข้อมูลจากคณะกรรมการทวนสอบมาดาเนินการ ดังนี้
9.1 แจ้งผลการทวนสอบแก่อาจารย์ผู้สอน พร้อมข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
9.2 รวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
9.3 เขียนรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อเตรียมการรับการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร และนาส่งรายงานดังกล่าวต่อคณะ/วิทยาลัย ต่อไป
10. คณะ/วิทยาลัย (โดยคณะกรรมการวิชาการคณะ/วิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารคณะ/
วิทยาลัย) พิจารณารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) แล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี้
10.1 ให้ความเห็นกลับไปยังคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร
10.2 รวบรวมรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทั้งหมด เป็นข้อมูลเพื่อเตรียม
รับการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ/วิทยาลัย
10.3 ส่งรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ไปยังฝ่ายวิชาการ
11. ฝ่ายวิชาการพิจารณารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) แล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี้
11.1 ให้ความเห็นกลับไปยังคณะ/วิทยาลัย
8

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใดคนหนึ่งก็สามารถลงนามรับรายงานได้ เพราะเมื่อต้องจัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) ต้องเป็นการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร
10
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11.2 รวบรวมรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทั้งหมด เป็นข้อมูลเพื่อเตรียม
รับการตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
4. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากระบบและกลไกทีก่ ล่าวข้างต้น จะพบว่ามีบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทวนสอบ แม้ว่าฝ่าย
วิชาการของมหาวิทยาลัยจะเป็นปลายทางที่รบั ข้อมูล และไม่เห็นบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนดังเช่ นอาจารย์
ผู้สอน หรือคณะกรรมการทวนสอบ ก็ตาม แต่ฝ่ายวิชาการต้องเตรียมการต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
ผู้บริหารหลักสูตร เช่น จัดทาคู่มอื การทวนสอบ เตรียมแบบประเมินตนเองของนักศึกษา หรือแบบรายงานการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เป็นต้น
ในส่วนนี้ จึงจะกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน คณะกรรมการ
บริหารประจาหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการคณะ/วิทยาลัย (หรือคณะกรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัย) และ
คณะกรรมการทวนสอบ
4.1 อาจารย์ผู้สอน
1) ศึกษากระบวนการทวนสอบทีป่ รากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และเลือก
กระบวนการทีส่ อดคล้องกับรายวิชาของตน รวมถึงสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียรู้ในแต่ละด้าน
2) ระบุกระบวนการทวนสอบในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
3) ดาเนินการทวนสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) โดยรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายงาน
ดังกล่าว และส่งไปยังอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
5) เตรียมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา หรือตามที่คณะกรรมการทวนสอบร้องขอ เพือ่
ประโยชน์ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
6) ศึกษาผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากคณะกรรมการทวนสอบ และ
ความเห็นของคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของรายวิชา
ตนเองต่อไป
4.2 คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร9
1) สร้างความเข้าใจในเรื่องการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแก่อาจารย์ผสู้ อน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้ในการบริหารหลักสูตร และการประกันคุณภาพภายในระดับหลั กสูตร
2) คัดเลือกรายวิชาในหลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน
ในปีการศึกษานั้นๆ เพื่อทวนสอบ และ (หากเป็นไปได้) ในปีการศึกษาต่อๆ ไป รายวิชาที่คัดเลือกมาไม่ควรซ้า
กัน ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนทัง้ หลักสูตร
9

องค์ประกอบ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือนี้ เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2557
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3) เตรียมข้อมูลต่างๆ ในการทวนสอบ หรือตามที่คณะกรรมการทวนสอบร้องขอ เพือ่
ประโยชน์ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
4) ศึกษารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากคณะกรรมการทวน
สอบ และทาความเห็นส่งกลับไปยังอาจารย์ผสู้ อนในรายวิชานั้นๆ เพื่อให้นาไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอนของรายวิชาตนเองต่อไป
5) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
6) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อเตรียมการรับการตรวจประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร และนาส่งรายงานดังกล่าวต่อคณะ/วิทยาลัย ต่อไป
7) ศึกษาความเห็นในรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ของคณะกรรมการ
วิชาการคณะ/วิทยาลัย (หรือคณะกรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัย) เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาการบริหาร
หลักสูตร และการเรียนการสอนต่อไป
4.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ/วิทยาลัย (หรือคณะกรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัย)
1) สร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติแก่คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร ซึ่งการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นส่วน
หนึ่งของตัวบ่งชี้ในการบริหารหลักสูตร รวมถึงการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และมีผลต่อการ
ประกันคุณภาพภายในระดับคณะ/วิทยาลัย
2) พิจารณารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และทาความเห็นส่งกลับไปยัง
คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร
3) รวบรวมรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทั้งหมด เพือ่ เตรียมการรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ/วิทยาลัย
4) ส่งรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ไปยังฝ่ายวิชาการ
5) ศึกษาความเห็นในรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ของฝ่ายวิชาการ เพื่อ
นามาปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตร และการเรียนการสอนต่อไป
4.4 คณะกรรมการทวนสอบ
1) กาหนดระยะเวลาการทวนสอบประจาปีการศึกษา และแจ้งต่อคณะกรรมการบริหาร
ประจาหลักสูตรได้รบั ทราบ เพือ่ เตรียมการรับการทวนสอบ
2) แจ้งให้อาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร เตรียมข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการทวนสอบ อาทิ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และเอกสารประกอบการสอน เป็นต้น
3) ศึกษาข้อมูลต่างๆ ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้านของแต่ละรายวิชาจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดทีเ่ ปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ
4) ประมวลผล และรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแก่คณะกรรมการบริหาร
ประจาหลักสูตร พร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
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5. แบบฟอร์มการทวนสอบ
1.1 แบบประเมินตนเองของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
1.2 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการกากับ
มาตรฐานวิชาการประจาหลักสูตร
1.3 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอน
1.4 แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา โดยคณะกรรมการ
ทวนสอบ
1.5 แบบสรุปรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ุกรายวิชาของหลักสูตร
โดยคณะกรรมการทวนสอบ
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