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คำนำ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศ คณะกรรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้ให้ความสาคัญกับ ผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในรายวิชา และผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ จึงได้กาหนดให้มีการดาเนินการต่างๆ เพื่อเป็นการประกัน
คุณภาพของหลักสูตร เพื่อประโยชน์ต่อการกากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน
การรับรองคุณวุฒิเพื่อกาหนดอัตราเงินเดือนในการเข้ารับราชการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) การ
รับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาต่อหรือทางานในต่างประเทศ และเป็นข้อมูลสาหรับผู้ประกอบการ สังคม และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้โดยสะดวก ให้สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตร
เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลา
ของหลักสูตร ซึ่งตามเงื่อนไขดังกล่าวหลักสูตรจะต้องทาการประเมินคุณภาพภายในและมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรโดยมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน 2 ปี โดยหนึ่ง
ในข้อบ่งชี้ดังกล่าวคือ ต้องมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาคู่มือและสร้างเครื่องมือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพื่อดาเนินการจัดทาคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และสร้างเครื่องมือ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้าน อาทิ ด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ด้านการวัดและ
การประเมินผล ด้านการวิจัย ผู้แทนจากหลักสูตร และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารในการให้คาปรึกษาและให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
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ส่วนที่ 1
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเป็น
การประกันคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาและสาขา/สาขาวิชา และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF : HEd) หมายถึ ง กรอบที่ แ สดงระบบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของประเทศ ซึ่ ง
ประกอบด้ว ย ระดั บ คุ ณ วุฒิ การแบ่ งสายวิ ช า ความเชื่อ มโยงต่อ เนื่ องจากคุณ วุฒิ ระดับ หนึ่ งไปสู่ ระดั บที่ สู งขึ้ น
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละ
ระดั บ คุ ณ วุฒิ ปริ ม าณการเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เวลาที่ ต้ อ งใช้ การเปิ ด โอกาสให้ เที ย บโอนผลการเรี ย นรู้จ าก
ประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการ
ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้
บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักการสาคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้คือ
1) ยึดหลักความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาโดยมุ่งให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เป็ น เครื่อ งมื อในการนาแนวนโยบายในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการจัด การศึก ษาตามที่ ก าหนดไว้ใน
พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติใน
สถาบั นอุดมศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการ
พัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย์ การเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตจะบรรลุมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวังได้จริง
2) มุ่งเน้นที่มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของบัณ ฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเป็นมาตรฐาน ขั้นต่า เชิง
คุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิต
บั ณ ฑิ ต โดยเริ่มที่ผ ลผลิ ตและผลลัพ ธ์ของการจัดการศึกษา คือ กำหนดมำตรฐำนผลกำรเรี ยนรู้ของบั ณ ฑิต ที่
คำดหวังไว้ก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะ
ส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้นั้นอย่างสอดคล้องและส่งเสริมกันอย่างเป็นระบบ
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3) มุ่งที่จะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่ได้ดาเนินการไว้แล้วเข้าด้วยกันและเชื่อมโยงเป็นเรื่อง
เดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความหมายและความมีมาตรฐานในการจัด
การศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับต่างๆ
4) มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้
กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาจะช่วยกาหนด
ความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัด
หลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายโดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดท้ายของการจัด การศึกษา
คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและ
ภาคภูมิใจ เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ เป็นคนดีของสังคม ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถใน
การพัฒนาประเทศไทย
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือ ปรับปรุง หลักสูตร การ
จั ด การเรี ย นการสอน อย่ างต่ อเนื่ อ ง (Continuous Quality Improvement) เพื่ อ ให้ เกิด วัฒ นธรรมคุณ ภาพใน
สถาบัน อุดมศึกษา โดยใช้ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา และใช้เป็นกรอบ
อ้างอิงสาหรับผู้ประเมินของการประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มคอ.) จะประกอบด้วย
มคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ....................สาขา/สาขาวิชา.................
มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร
มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
มคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ. 5 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
มคอ. 6 รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ. 7 รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำของประเทศไทย
มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ข้อกาหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒ นาขึ้นจากการเรียนรู้ทั้ง 5
ด้านที่ได้รับการพัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจและความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้ นได้อย่างเป็นที่
เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้วมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความ สามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทาง
ค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม
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2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการนาเสนอข้อมูล การ
วิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้
ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อ
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
4) ด้ า น ทั กษ ะความ สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งบุ คคลและความรั บ ผิ ด ช อบ (Interpersonal Skills and
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นาความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis,
Communication and Information Technology Skills) หมายถึ ง ความสามารถในการวิเคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านนี้ บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง เช่น การเต้นรา ดนตรี การ
วาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงต้องเพิ่มการเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัย
(Domain of Psychomotor Skill)
การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งกาหนดให้มีการรายงานผลดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงาน ซึง่ สกอ. ได้กาหนดตัวบ่งชี้พื้นฐานไว้ 12 ตัว และหลักสูตรต้องผ่านใน 5 ตัวบ่งชี้แรกที่ สกอ. กาหนด ซึ่ง
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานของหลักสูตรได้แก่
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอีย ดของหลั กสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่ส อดคล้ องกับ กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ แห่ งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้า
มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
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8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน เต็ม 5.0
สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ หรือ
กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกาหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ ต้องมีผลการดาเนิ น การบรรลุตามเป้าหมายตัว บ่งชี้ทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่ อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการทวนสอบเป็น ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานข้อหนึ่งซึ่งกาหนดไว้ว่า “มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” ซึ่งเมื่อทวนสอบครบหลักสูตรก็จะสามารถทวนสอบได้ครบทุกรายวิชา
ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการ
สร้างความเข้าใจไปยังอาจารย์ผู้สอน ผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่
น่าเชื่อถือ การดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ไม่เพียงแต่เป็นการประกันคุณภาพของหลักสูตรนั้น แต่ยังเป็นการ
ยืนยันกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้ บัณฑิตมีความพร้อม
ออกสู่ตลาดแรงงาน และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณ ฑิตต่อไป ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึง
จาเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทวนสอบเพื่อให้เกิดการทวนสอบที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการวัดและ
ประเมินผล และสะดวกต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้กาหนดไว้เป็นมาตรฐานขั้น
ต่า จานวน 12 ข้อ หากหลักสูตรใดมีความเห็นว่ามีตัวบ่งชีที่สาคัญและสามารถดาเนินการได้ก็สามารถพัฒนาเป็นตัว
บ่ งชี้ เพิ่ ม เติ ม ข้ อ ที่ 13 หรื อมากกว่ านี้ ได้ โดยมี เกณฑ์ ก ารผ่ านการประเมิ น คื อ ผ่ านเกณฑ์ ต ามตั ว บ่ งชี้ ผ ลการ
ด าเนิ น การตามเกณฑ์ ข้ อ ที่ 1-5 และมี ผ ลการด าเนิ น งานผ่ า นเกณฑ์ อ ย่ างน้ อ ยร้ อ ยละ 80 ของตั ว บ่ งชี้ ผ ลการ
ดาเนิ น งานที่ระบุ ไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ ใน 12 ตัวบ่งชี้นั้น ตัวบ่งชี้ข้อที่ 6 ระบุไว้ว่า มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของรำยวิชำ
ที่เปิดสอนในแต่ละปีกำรศึกษำ เป็นเกณฑ์ข้อหนึ่งที่ให้ความสาคัญกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
4
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด จึงจาเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการ
วัดและประเมินผล และสะดวกต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตรการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย จะเริ่มตั้งแต่ ระดับรำยวิชำโดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ดาเนินการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้
กากับดูแลให้สารสนเทศของหลักสูตรกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้เข้าใจถึงปรัชญาความสาคัญและวัตถุประสงค์ของ
หลั กสูตรถ่ายทอดลงมาสู่ ร ะดับ รายวิช า เมื่ออาจารย์ผู้ ส อนดาเนิน การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ระดับรายวิช าเป็น ที่
เรียบร้อยแล้วนาส่งรายงานต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบและตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับ
หลักสูตรขึ้นมาเพื่อพิจารณารายงาน เอกสารและหลักฐานประกอบ โดยอาจดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์อีกครั้ง
เพื่อยืนยันผลสัมฤทธิ์นั้น แล้วสรุปนาส่งรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทราบ อาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรนาส่งรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ต่อคณะรับทราบ หากเห็นว่า
รายงานการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ข องหลั ก สู ต รครบถ้ ว น ถูก ต้ อ งอาจไม่ จาเป็ น ต้ อ งตั้ งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ระดับคณะให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารของสถาบันหลังจากนั้น จึงส่งรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
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แผนภูมิแสดงกำรนำมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำสู่กำรปฏิบัติ

6

คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นกั ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ส่วนที่ 2
กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์นกั ศึกษำ
ความสาคัญและความจาเป็นในการพัฒนาระบบและกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา เป็นผลมา
จาก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ได้กาหนดแนวทางการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิระดับ..... สาขา/สาขาวิชา...(มคอ.1) จะมีการกาหนด เรื่อง
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้ เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร มี
การกาหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษาไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.......
สาขา/สาขาวิ ช า (มคอ.1) ในข้ อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ดั ง รายละเอี ย ดต่ อ ไปนี้ คื อ
“สถาบันอุดมศึกษาต้องกาหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาทุกคน
มีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิชา...... เป็นอย่างน้อย โดยอาจ
จัดทาการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และระดับหลักสูตร เมื่อได้ดาเนินการทวนสอบแล้ว ให้
จัดทารายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ ” ซึ่งในแต่ละสาขาวิชาชีพได้จัดทา
มาตรฐานคุณวุฒิขึ้นมา
ควำมสำคัญของกำรทวนสอบ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
และหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากการทวนสอบจะสะท้อนผลรายวิชาและหลักสูตรดังนี้
1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่แต่ละรายวิชาได้รับจากการกระจายความ
รับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงข้อพกพร่อง หรือส่งเสริมจุดเด่นของผู้เรียนเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป
2. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสาหรับอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาปรับปรุงการสอนให้ดีกว่าเดิม
3. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นข้อมูลสาคัญในการ
วางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตร
ควำมหมำยของกำรทวนสอบ
การทวนสอบ หมายถึง การดาเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการใด ๆ เช่น การสังเกต การตรวจสอบ การ
ประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อยืนยันพิสูจน์ว่า สิ่งที่กาหนดขึ้นนั้นได้มี การดาเนินการและบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุป ระสงค์ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งซึ่งจะต้องดาเนินการที่ให้ความมั่นใจได้ว่า มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการดาเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสาเร็จนั้นคือ
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ต้องมีการทวนสอบ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกอาจต้องการตรวจสอบด้วยว่าได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้
กลยุทธ์ที่ใช้โดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่
การตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษคาตอบข้อสอบของนักศึกษาและงานที่รับมอบหมาย การประเมินหลักสูตร
โดยนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา การประเมินภาควิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก การรายงานเกี่ยวกับ
ทักษะของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
การทวนสอบมาตรฐานบางส่ ว นอาจจะด าเนิ น การโดยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ๆ ที่ มี ค วามร่ว มมื อ ทาง
การศึกษา แต่จะมีกระบวนการอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการจัดการและความมีประสิทธิภาพของการ
ดาเนินการร่วมกัน อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนจะต้องรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อให้
มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างสม่าเสมอ( คณะกรรมการการอุดมศึกษา,2552)
กำรทวนสอบ กับ มคอ. ต่ำง ๆ
การทวนสอบได้มีการกาหนดรายละเอียดไว้ใน มคอ ต่าง ๆ คือ มคอ. 1 มคอ. 2 มคอ. 3 และ มคอ. 5 ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้
1) การทวนสอบตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 1
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ....... สาขา/สาขาวิชา...(มคอ.1) จะมีการกาหนด
เรื่อ ง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ไว้ เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ ส ถาบั น อุด มศึ กษาใช้ ในการพั ฒ นาปรับ ปรุง
หลักสูตร มีการกาหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษาไว้ในมาตรฐาน
คุณ วุฒิ ร ะดั บ ...... สาขา/สาขาวิช า (มคอ.1) ในข้อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ ยกตัว อย่าง เช่ น
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552
ระบุไว้ใน ข้อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
“ สถาบั น การศึ กษาต้องกาหนดให้ มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่ อ ยืน ยัน ว่านั ก ศึก ษาและผู้ ส าเร็จ
การศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์นี้เป็นอย่างน้อยโดย
ดาเนินการทั้ง การทวนสอบระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร กาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณ ภาพ
ภายใน
10.1 การทวนสอบระดับรายวิชา
สถาบันจะต้องจัดทาการทวนสอบระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยสถาบันการศึกษาหรือ
คณะ/วิทยาลัยกาหนดระบบและกลไกในการดาเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการ
ให้ คะแนนกับ กระดาษคาตอบ รวมทั้งประเมิ นด้ว ยวิธีอื่น ที่ กาหนดในรายละเอียดวิช า รวมทั้ งการอุ ทธรณ์ การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ถ้ามี) ซึ่งถาบันการศึกษาจะต้องมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะทุกภาคการศึกษา
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10.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร
ดาเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ครอบคลุม ผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานสาขาพยาบาล
ศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพื่อประเมินความสาเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีการประเมินจากหลายแหล่ง
รวมถึงการประเมินโดยแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตใหม่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าผู้ สาเร็จ
การศึกษามีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่กาหนดในรายละเอียดหลักสูตร”
2) การทวนสอบตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งคู่มือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 มีรายละเอียดเบื้องต้นอธิบายการจัดทารายละเอียดของ มคอ. 2 ทั้ง 8 หมวด ซึ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้แก่ “ หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา” โดยให้อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะ
ต่างกันไปสาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสาหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ยกตัวอย่าง หลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจานวน 2 ใน 4 คน
2.2 คั ด เลื อ กรายวิ ช าทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ใ นทุ ก สาขาวิ ช าตามเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กที่
คณะกรรมการทวนสอบกาหนด
2.3 คณะกรรมการฯตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอื่นๆ ที่ ผู้เรียน
ได้รับมอบหมาย
2.3 คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์พยาบาลในแหล่งฝึก การตรวจสอบแบบฟอร์มการให้ คะแนนการ
ปฏิบัติงาน ( Performance Evaluation) ในหอผู้ป่วย ตรวจสอบแผนการพยาบาลและรายงานกรณีศึกษาในวิชา
ภาคปฏิบัติที่ผู้เรียนทาเพื่อขอรับการประเมิน
3) การทวนสอบตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งคู่มือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุด มศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 มีรายละเอียดเบื้องต้นอธิบายการจัดทารายละเอียดของ มคอ.3 ทั้ง 7 หมวด ซึ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้แก่ “หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา ในข้อ 7.4. การทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ที่อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย
กระบวนการอาจจะต่ างกั น ไปส าหรั บ รายวิช าที่ แ ตกต่ า งกั น หรือ ส าหรับ มาตรฐานผลการเรีย นรู้ แ ต่ ล ะด้ าน”
ยกตัวอย่าง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วิชา การผดุงครรภ์
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หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
7.4.1 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/
เกรด) กับข้อสอบ รายงาน โครงการ และการให้คะแนนพฤติกรรม ของนักศึกษา
7.4.2 รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการหลักสูตร
4) การทวนสอบตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 5
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งคู่มือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 มีรายละเอียดเบื้องต้นอธิบายการจัดทารายละเอียดของ มคอ.5 ทั้ง 6 หมวด ซึ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้แก่ หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ข้อที่ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
นักศึกษา
5) การทวนสอบตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 7
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งคู่มือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 มีรายละเอียดเบื้องต้นอธิบายการจัดทารายละเอียดของมคอ.7 ทั้ง 9 หมวด ซึ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้แก่ หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ในข้อที่ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งกาหนดให้มีการรายงานผลดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานในข้อที่ 6 คือ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
ผู้ทวนสอบ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินการใด ๆ ควรมีโอกาสได้ทวนสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่ง
ต่าง ๆ ที่ดาเนินไป หรือเกิดขึ้นมีความถูกต้องเหมาะสม ดังนั้น หลักของการทวนสอบจึงควรให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
โอกาสได้ทวนสอบกระบวนการเรียนการสอน ผู้ที่ควรทวนสอบหลักสูตร ได้แก่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและใช้หลักสูตรโดยตรง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักสูตร ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้
การทวนสอบ
ผู้สอน
ผู้เรียน
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต
บริหารหลักสูตร
ภายนอก
การเรียนการสอน






การพัฒนาหลักสูตร





การใช้หลักสูตร







10

คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นกั ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ระดับของกำรทวนสอบ
จากรายละเอียดเกี่ยวกับการทวนสอบที่กาหนดไว้ใน มคอ 1 ข้อ 10 กาหนดให้สถาบันการศึกษาต้องพัฒนา
ระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและผู้ สาเร็จการศึกษาเพื่อเป็นการยืนยันว่าทุกคน
มีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.....สาขา...และได้กาหนดให้ดาเนินการทวนสอบทั้ง
ระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ
1. กำรทวนสอบระดับรำยวิชำ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ในหมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
ข้อ 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ให้อาจารย์ผู้สอนระบุวิธีการ กระบวนการและ
ขั้นตอนในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่อาจารย์ผู้สอนกาหนดไว้ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการและแจ้งให้นักศึกษา
ทราบตั้ งแต่เปิ ด ภาคการศึกษา โดยที่ อาจารย์ผู้ ส อนสามารถน าข้อมูล ที่ ห ลั กสู ตรกาหนดไว้ในรายละเอี ยดของ
หลั ก สู ต ร (มคอ.2) หมวดที่ 5 หลั ก เกณฑ์ ในการประเมิ น ผลนั ก ศึ ก ษา ข้ อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ข้อ 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษามาเขียนไว้
ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อให้การดาเนินการสอดคล้องกับสิ่งที่หลักสูตรกาหนดไว้มาสู่การปฏิบัติ เมื่อ
ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่ระบุไว้ อาจารย์ผู้สอนประเมินและสรุปผลนาไปเขียนไว้ใน รายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ในข้อ 7 การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา กาหนดให้ระบุวิธีการทวนสอบและสรุปผล
1.1 การพัฒนาระบบการทวนสอบ
1.1.1 ให้สถาบันการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา
ขึ้นมา 1 ชุดที่ประกอบด้วย
(1) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(2) กรรมการจากอาจารย์ประจากลุ่มวิชา
(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (ตามความเหมาะสมของแต่ละวิชาชีพ)
จานวนกรรมการในแต่ละกลุ่มพิจารณาตามความจาเป็นของปริมาณภาระงานของคณะกรรมการ โดย
กาหนดให้กรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และอีกหนึ่งคนทาหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
1.1.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา
(1) กาหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา
(2) กาหนดปฏิทินการดาเนินงานการทวนสอบประจาภาคการศึกษา โดยกาหนดรายละเอียด
ของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องดาเนินการของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทั้งรายวิชาทฤษฎีและรายวิชาปฏิบัติ
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(3) กาหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารย์ประจาวิชาต้องเตรียมและแจ้งให้ทราบเพื่อการ
เตรีย มพร้อมรับการทวนสอบ ได้แก่ คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนส่ วนอื่น ๆ ที่
กาหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา พร้อมหลักฐานที่แสดงที่มาของคะแนนแต่ละส่วน เช่น
กระดาษคาตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ชิ้นงาน แบบประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ทีก่ าหนด
ไว้ของรายวิชา
(4) ดาเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
(5) จัดทารายงานผลการทวนสอบประจาภาคการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร
สถาบันการศึกษา
1.2 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา
1.2.1 กาหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เช่น ทุกรายวิชาในหมวดวิชาชีพ สุ่มรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา
1.2.2 สุ่มตรวจสอบผลการให้ คะแนนแต่ละส่วนตามที่ กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน
มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาการให้คะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงานจากการเรียนรู้
การประเมินพฤติกรรมจากการทากิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ
หรือแบบประเมินงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา
1.2.3 ใช้ข้อมูลที่เกี่ย วข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 ที่
อาจารย์ประจาวิชาจัดทาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
1.2.4 กาหนดโครงสร้างและจัดทารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาประจา
ภาคการศึกษา ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร ผู้เรียนบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุ
ตามมาตรฐานทีก่ าหนด ทัง้ นี้เพื่อให้สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลสาหรับการทวนสอบระดับหลักสูตรได้
2. กำรทวนสอบระดับหลักสูตร
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งคู่มือกรอมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 มีรายละเอีย ดเบื้ องต้น อธิบ ายการจัดทารายละเอียดของหลั กสู ตร (มคอ.2) ทั้ ง 8 หมวด ซึ่งหมวดที่
เกี่ยวข้องกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้แก่ หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ 2 กระบวนการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยให้อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นั กศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ แต่ล ะรายวิช า เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่ม อบหมาย
กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสาหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน จากการ
ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ของหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยในหมวด 5 ข้อ 2 จะแยก
ออกเป็น 2 ข้อย่อย คือ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา และการทวนสอบ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษาสาหรับคู่มือการทวนสอบเล่มนี้จะเกี่ยวข้องกับข้อย่อย 2.1
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา โดยทั่ว ไปหลั กสู ตรจะเขียนลั กษณะ
คล้ายกันดังนี้
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา กาหนดระบบการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการเรียนการสอน โดยสื่อสาร
ให้เข้าใจตรงกันทั้ง ผู้ เรียนและผู้ สอน และนาไปดาเนินการจนบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทั้งนี้ ผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ จากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3) รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ดังนี้
1) การทวนสอบในระดับรายวิชากาหนดให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
ทุกรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ร่วมกับรายงานผลการดาเนินการในระดับรายวิชา (มคอ. 5)
2) การทวนสอบจากจานวนโครงการที่นักศึกษาได้ดาเนินการร่วมกับอาจารย์ หรือจานวนรางวัลที่
นักศึกษาได้รับจากหน่วยงานทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการประยุกต์ผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาหรือ
การบูรณาการความรู้จากรายวิชาไปสู่การปฏิบัติงานจริง
3) การทวนสอบโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมิน
หลักสูตร หรือ อาจารย์พิเศษ วิทยากร ที่มีต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
4) การทวนสอบจากผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรม ได้แก่ (1) จานวนโปรแกรมสาเร็จรูปที่
พัฒ นาเองหรือจัดจาหน่ าย (2) จานวนรางวัลทางสังคมหรือวิช าชีพ (3) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสั งคมหรือ
ประเทศชาติ
จะเห็นได้ว่าการดาเนินการจะอยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
ให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพของหลักสูตร ซึ่งจะต้องอาศัย
ความรู้ความเข้าใจในวิธีการและเทคนิคการวัดผลและประเมินผลเบื้องต้น เพื่อให้สามารถดาเนินการทวนสอบได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเกิดประสิทธิผลในการดาเนินงานทวนสอบ และยังสามารถนาไปปรับปรุงวิธีสอนหรือ
รูปแบบการสอนนาไปเขียนไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของภาคการศึกษาต่อไป
2.1 การพัฒนาระบบการทวนสอบ
2.1.1 ให้สถาบันการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
ขึ้นมา 1 ชุดที่ประกอบด้วย
(1) กรรมการจากผู้บริหารวิชาการ
(2) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

13

คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นกั ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(3) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถาบั น จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวน
คณะกรรมการทั้ งหมด จ านวนกรรมการในแต่ละประเภทพิจารณาตามความจาเป็น ของปริมาณภาระงานของ
คณะกรรมการ โดยกาหนดให้กรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และอีกหนึ่งคนทาหน้าที่กรรมการ
และเลขานุการ
2.1.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(1) กาหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
เพื่อการตรวจสอบและประเมินความสาเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
(2) กาหนดปฏิทินการดาเนินงานการทวนสอบประจาปีการศึกษาที่มีผู้สาเร็จการศึกษา โดย
กาหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องดาเนินการของผู้เกี่ยวข้อง
(3) กาหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อการเตรียมพร้อม ได้แก่ รายงานผลการจัดการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แหล่งฝึกปฏิบัติ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา และการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลัง สาเร็จ
การศึกษา
(4) ดาเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
(5) จัดทารายงานผลการทวนสอบประจาปีการศึกษาต่อสภาสถาบันการศึกษาหรือต้นสังกัดที่
มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลการดาเนินงานของสถาบันการศึกษา
2.2 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลักสูตร
2.2.1 กาหนดลักษณะข้อมูล แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ที่สามารถนามาใช้วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขา………....... เพื่อประเมินความสาเร็จของการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของสถาบันการศึกษา
2.2.2 พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ จาเป็นต้องใช้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลตามทีก่ าหนดไว้
2.2.3 ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 และ
ข้อมูลจากรายงานผลการดาเนิน งานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรจัดทาเมื่อสิ้ นสุดปี
การศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
2.2.4 กาหนดโครงสร้างและจัดทารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ สาเร็จ
การศึกษาประจาปีการศึกษา ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นอย่างไร
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ กาหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วนเพียงใด พร้อมแสดงข้อมูล
หรือหลักฐานที่ยืนยันว่าบรรลุตามมาตรฐานที่ กาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูล สาหรับการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาและการปรับปรุงหลักสูตรที่สถานศึกษารับผิดชอบต่อไป
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2.3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
เป็นการทวนสอบในภาพรวมของการใช้หลักสูตร ซึ่งควรทาตลอดการใช้หลักสูตรเป็นระยะ ๆ เพื่อ
ตรวจสอบการบริ ห ารและดาเนิ น การของหลั กสู ตร ว่าได้ดาเนิ นการเป็ นไปตามวัตถุป ระสงค์ของหลั กสู ตรและ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรที่วางไว้หรือไม่ และรวบรวมข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในการรายงานผลการใช้หลักสูตร
เมื่อเสร็จสิ้นการใช้หลักสูตรสามารถทาได้โดย การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นระยะ ๆ เพื่อรวบรวม
ข้อมูล ทวนสอบ ตรวจสอบผลการดาเนินการของหลักสูตร ควรเป็นการรวบรวมทุกปีการศึกษา และเมื่อครบเวลา
การใช้หลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีการทวนสอบหลักสูตร โดยการประเมินและรวบรวมผลจากผู้มี
ส่วนร่วมในการใช้หลักสูตร เช่น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้สอน ผู้เรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยอาศัยเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดประชุมการประเมินผลหลักสูตร

ตัวอย่ำงวิธีกำรในกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลกำรเรียนรู้ระดับหลักสูตร
กำรทวนสอบ
ผู้เกี่ยวข้อง
วิธีกำร
1. การได้งานทา
บัณฑิต
แบบสารวจ
2. ความพึงพอใจต่อบัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
แบบสารวจ/แบบสัมภาษณ์
3. การรับรู้สมรรถนะของตนเอง
บัณฑิต
แบบสารวจ/แบบสัมภาษณ์
4. ความพร้อมทางาน
บัณฑิต/ผู้ใช้บัณฑิต
แบบสารวจ/แบบสัมภาษณ์
5. ความพร้อมในการศึกษาต่อ
สถาบันการศึกษาต่อ
แบบสารวจ/แบบสัมภาษณ์
6. สมรรถนะบัณฑิต
อ ง ค์ ก ร วิ ช า ชี พ /ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ Exit exam / National license
เครือข่ายสถาบัน
exam
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ส่วนที่ 3
ระบบและกลไกกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษำ
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บ่ งชี้ ค ณะฯหรือ หลั ก สู ต ร จึ ง ก าหนดระบบและกลไกในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด เพื่อให้ ได้ผลการ
ประเมิน คุณ ภาพภายในตามตัวบ่ งชี้ที่ กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลั กสู ตรมีคะแนนเฉลี่ ยระดับดีขึ้นไป โดยมี
รูปแบบของระบบและกลไกในการทวนสอบ ดังนี้
1. คณะแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชาในแต่ละปีการศึกษาซึ่ง
ประกอบไปด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน กรรมการหลักสูตรหรืออาจารย์ประจา
หลักสูตร และ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร
2. จัดทาคู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในระดับรายวิชา
3. ให้ ห ลั ก สู ต รที่ เปิ ด ด าเนิ น การจั ด ส่ งรายชื่ อ รายวิช าที่ เปิ ด สอนในปี ก ารศึ ก ษานั้ น ๆโดยแบ่ งเป็ น ภาค
การศึกษาต้นและปลาย ไปยังคณะกรรมการทวนสอบฯ
4. คณะกรรมการทวนสอบฯจะดาเนินการสุ่มรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษาโดยแบ่งการสุ่มเป็นภาคการศึกษาต้นและปลายของแต่ละหลักสูตรเพื่อ ดาเนินการทวนสอบ โดยจะไม่ทา
การทวนสอบรายวิชาเดิมที่เคยทวนสอบมาแล้วในปีการศึก ษานั้นๆ และพยายามกระจายการทวนสอบให้ครบทุ ก
รายวิชาในหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ กาหนดของหลักสูตร สาหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาพื้นฐาน ควร
ดาเนินการทวนสอบทุกรายวิชา
5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาคณะกรรมการทวนสอบฯจะแจ้งรายชื่อรายวิชาที่จะทวนสอบไปยังหลักสูตร
เพื่อให้หลักสูตรประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชาในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆได้แก่ มคอ 3 หรือ มคอ 4 มคอ 5
หรือ มคอ. 6 และข้อสอบ รายงาน หรือเอกสารที่รายวิชาทาการประเมินผลการเรียนรู้ ส่งมาให้คณะกรรมการทวน
สอบฯ หลังจากนั้นคณะกรรมการฯจะกาหนดรูปแบบของการทวนสอบในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับธรรมชาติ
หรือบริบทของรายวิชา เช่น การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อยืนยันและพิสูจน์ว่าสิ่งที่กาหนดขึ้น
นั้นได้มีการดาเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ กาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันและมีการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสาเร็จ
6. หลังจากการดาเนินการทวนสอบแล้วคณะกรรมการฯจะรายงานผลการทวนสอบให้หลักสูตรทราบเพื่อ
หลักสูตรจะได้วางแผนพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาและแจ้งผลการพิจารณาของหลักสูตรไปยังผู้รับผิดชอบรายวิชา
เพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาให้เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรต่อไป และให้กรรมการ
ทวนสอบฯส่งผลการทวนสอบไปยังกรรมการบริหารสูงสุดของคณะฯ อีกทางหนึ่งด้วย
7. คณะฯ พิจารณาผลการทวนสอบและวางแผนพัฒ นาและกาหนดทิศทางและนโยบายในการปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระยะเวลำ
ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ก่อนเปิดภาคการศึกษา

ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ก่อนเปิดภาคการศึกษา
สิ้นสุดภาคการศึกษา
สิ้นสุดภาคการศึกษา
สิ้นสุดภาคการศึกษา

รายงานผลการทวนสอบไปยังอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สิ้นสุดภาคการศึกษา

ผลที่ได้รับ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา
แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการ
เรียนรู้ระดับรายวิชา และปฏิทินการ
ดาเนินงาน
รายชื่อรายวิชาที่จะทวนสอบ

รายงานผลการทวนสอบ
คณะกรรมการบริหารคณะและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นาผลการทวน
สอบไปวางแผนพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานาผลการ
ทวนสอบไปวางแผนพัฒนา/ปรับปรุง
รายวิชา

คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นกั ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ตำรำงแสดงระบบและกลไกกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
กระบวนกำร
คณะ
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับ
รายวิชา
คณะกรรมการทวนสอบ
-กาหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับ ระดับรายวิชา
รายวิชา
-กาหนดปฏิทินการดาเนินงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการ
เรียนรู้ระดับรายวิชา
-หลักสูตรส่งรายชื่อรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น
และภาคการศึกษาปลาย ประจาปีการศึกษานั้น ๆ
กาหนดรายวิชาที่จะทวนสอบในแต่ละภาคการศึกษา
แจ้งรายชื่อรายวิชาที่จะทวนสอบในแต่ละภาคการศึกษา
ดาเนินการทวนสอบ
รายงานผลการทวนสอบ ไปยัง
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. คณะกรรมการบริหารคณะ

คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นกั ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กระบวนกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
ระบบ

กลไก
คณะ

แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ส่งรายชื่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ

คัดเลือกรายวิชา

- หลักสูตร
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- อาจารย์ผู้สอน
-

ประกาศรายวิชาที่จะรับการทวนสอบ
(≥25% ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา)
เตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการทวนสอบ

- อาจารย์ผู้สอน
- คู่มือการทวนสอบ
- เครื่องมือการทวนสอบ
-

ดำเนินกำรทวนสอบ

รายงานผลพร้อมแนวทางปรับปรุงการทวนสอบ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุด
การศึกษา

ต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการทวน
สอบ

ปรับปรุงแก้ไข

กรรมการทวนสอบ
ตรวจสอบรายงาน

กรรมการทวนสอบรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
พิจารณาผลการทวนสอบและให้ขอ้ เสนอแนะ
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กรรมการทวนสอบ
ภายใน 5 วันนับจากวันรับ
รายงาน

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นกั ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กระบวนกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษำ
เมื่อกรรมการทวนสอบได้รายวิชาที่จะทาการทวนสอบแล้ว กรรมการจะประสานงานไปเพื่อให้หลักสูตร
จัดส่งเอกสารต่าง ๆ มาเพื่อใช้ในการทวนสอบซึ่งประกอบด้วย
1. รายละเอียดของหลักสูตร หรือ มคอ. 2
2. รายละเอียดของรายวิชาหรือ มคอ.3
3. รายงานผลการดาเนินการของรายวิชาหรือ มคอ.5
4. ชิ้นงานที่รายวิชาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่รายงาน ข้อสอบ บทความวิชาการ
5. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
วิธีกำรทวนสอบ
กรรมการทวนสอบอาจเลือกใช้วิธีการทวนสอบแบบต่าง ๆ คือ การทวนสอบจากเอกสารต่างๆ การทวน
สอบโดยการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน การทวนสอบโดยการสัมภาษณ์นักศึกษา ซึ่งโดยปกติจะทวนสอบจากเอกสาร
ต่างๆ ก่อน ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอาจเลือกใช้การสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนหรือนักศึกษา เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ตามความเหมาะสม หรือดาเนินการดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอนกาหนดให้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
2. อาจารย์ผู้สอนศึกษาคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เลือกเครื่องมือที่จะนามาใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ให้ สั ม พั น ธ์ส อดคล้ องกับ รายละเอีย ดของรายวิช า (มคอ.3) หรือรายละเอี ยดของ
ประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.4)
3. อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยกระบวนการ อาทิ การสอบ
การสั งเกต การตรวจสอบ การประเมิ น ผล ในสั ป ดาห์ สุ ด ท้ า ยของการเรี ย นการสอน โดยใช้ เครื่ อ งมื อ อาทิ
แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสารวจ แบบประเมิน และแบบสัมภาษณ์
4. อาจารย์ผู้สอนประมวลผลและเขียนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เพื่อ
ใช้ประกอบการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
5. อาจารย์ผู้สอนนาเสนอรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพร้อมแนวทาง
ปรับปรุง รายงานในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือ รายงานการดาเนินการของประสบการณ์
วิชาชีพ (มคอ.6)
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มาร่วมเป็นกรรมการ โดยมีจานวนตามความเหมาะสม
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คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นกั ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7. คณะกรรมการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ฯ ศึกษารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์ผู้ ส อนโดย
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานและสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้เครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละด้าน
และภาพรวม
8. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทาการประมวลผลข้อมูล และจัดทารายงานพร้อมเสนอแนวทาง
ปรับปรุงเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลและแนวทางปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอนและรายงานผลต่อคณะ
รวมถึงรายงานในรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
10. คณะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ศึกษารายงานผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ฯแล้วสรุปผลพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนา
11. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯรายงานให้คณะทราบเพื่อแจ้งผลและ
แนวทางปรับปรุงไปยังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ
12. มหาวิ ท ยาลั ย ฯรั บ ทราบรายงานการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ฯ และให้ แ นวทางหรื อ เสนอแนะให้ ไป
ดาเนินการแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับรายวิชา
กระบวนกำรทวนสอบ
ในการทวนสอบ กรรมการทวนสอบจะดาเนินการทวนสอบโดยใช้แนวทางดังนี้คือ
1. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของรายวิชา (มคอ. 3 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หรือ หมวดที่ 4
การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชา หรือ หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ. 2 หมวดที่ 4
ผลการเรี ย นรู้ กลยุ ท ธ์ ก ารสอนและการประเมิ น ผล และ curriculum mapping) เพื่ อ ประเมิ น ว่ า รายวิ ช าได้
ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นรู้ ให้ ผู้ เรี ย นครอบคลุ ม ครบถ้ว น และตรงตามที่ ห ลั ก สู ต รก าหนดหรือ ไม่ รวมถึ งความ
สอดคล้องของแต่ละหมวดที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลในรายวิชา
 ความสอดคล้องของหมวดต่างๆภายในรายวิชา (มคอ. 3) กับหลักสู ตร (มคอ. 2 หมวดที่ 4 ผลการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล และ curriculum mapping)
 ความสอดคล้องของหมวด 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หมวด4การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชา และ
หมวด5แผนการสอนและการประเมินผลในรายวิชา (มคอ. 3)
2. การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในด้านต่างๆ และ ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาด้าน
ต่างๆ สอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ กาหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการสอนกับ
วิธีการประเมินผล และข้อคิดเห็น
3. กรรมการทวนสอบทาการสรุปผลการทวนสอบในภาพรวมของรายวิชา และข้อเสนอแนะในภาพรวมที่ได้
จากการทวนสอบรายวิชา
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4. กรรมการทวนสอบจัดทารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาของหลักสูตร................ เพื่อส่งให้
กรรมการหลักสู ตรประจาปีการศึกษา.............. และคณะกรรมการประจาคณะ...................เพื่อดาเนิน การวาง
แผนการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
กำรรำยงำนกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตรสามารถดาเนินการได้หลายวิธีการ
อยู่ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนได้ตกลงกัน เมื่อดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แล้วจะต้องมี
การเขียนรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้วย สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงคือหลักสูตร นอกจากแบบรายงานที่จัดทาเพิ่มใหม่แล้ว หลักสูตรต่างๆ ต้องรายงานใน รายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)เมื่อประเมินผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์แล้วจะต้องรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพื่อนาข้อค้นพบข้อสรุป และข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นผลจาก
การรวบรวม การวิเคราะห์ และการแปลความหมายข้อมูลมารายงานไว้ใน มคอ.5 หมวดที่ 3 และแบบรายงาน
พฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ผู้สอน สาหรับระดับรายวิชา และรายงานในมคอ.7 สาหรับระดับหลักสูตร
ในการจัดทารายงานผลการทวนสอบจะประกอบด้วยส่วนต่าง คือ
1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
2. รายวิชาในแผนการศึกษาในหลักสูตรและรายวิชาที่ทวนสอบฯ
3.การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
4. ผลการทวนสอบแต่ละรายวิชา (ตามจานวนรายวิชาที่ทวนสอบ)
5. สรุปผลการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร
6. ภาคผนวก : คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
กำรสรุปผลกำรทวนสอบ
แจ้ งผลการประเมิน โดย รวบรวมผลการประเมินการทวนสอบในรายวิช าต่างๆในหลั กสูตร พร้อมสรุป
ภาพรวมให้ผู้รับผิดชอบหรืออาจารย์ประจาหลักสูตรทราบ นอกจากนี้หลักสูตรอาจออกแบบแบบประเมินหรือแบบ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เพื่อให้ นักศึกษาประเมินตนเองภายหลังสิ้นสุดการเรียนรายวิชาว่าได้
เกิดผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชามุ่งหวังหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
กำรนำผลสัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้รำยวิชำไปรำยงำนผลใน มคอ. 5 และ มคอ. 7
หลังจากรับทราบผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานาข้อมูล/ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มารายงานไว้ใน มคอ.5 หมวดที่ 3
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ข้อ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
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2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ ประจาหลักสูตรนารายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็น
เอกสารหลักฐานในการประเมินคุณภาพหลักสูตรใน มคอ.7 หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3 การประเมิน
คุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานข้อที่ 6 “มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ กาหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา”
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจาหลักสูตรนารายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา
นาไปให้ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร ในหมวดที่ 9 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ข้อ 2 ข้อเสนอในการ
พัฒนาหลักสูตร
4. กรรมการบริ ห ารสู งสุ ดของคณะนาผลการทวนสอบไปทบทวนเพื่ อน าไปสู่ การกาหนดนโยบายการ
ปรับปรุงหลักสูตร
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ภำคผนวก
แบบสำหรับกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรำยวิชำ กระบวนวิชำและระดับหลักสูตร
ชื่อ

รำยกำร

ผู้เกี่ยวข้อง/ดำเนินกำร

ทส. 01

นักศึกษา

ทส. 02

แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ปรับคาถามตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหลักสูตร หรือประเมินด้วยแบบอื่น) ใช้เอกสารอื่น
แทนได้
แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับกระบวนวิชา

ทส. 03

แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน/สาขาวิชา

ทส. 04

แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับกระบวนวิชา

อาจารย์ผู้สอน/สาขาวิชา

(สาหรับผู้ คณะกรรมการทวนสอบ

ประเมินรายบุคคล)
ทส. 05

แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอน

คณะกรรมการทวนสอบ

โดยคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้
ทส. 06

คณะกรรมการทวนสอบ

ทส.07

แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ทส.08

แบบสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการคณะ
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ทส 01

แบบประเมินตนเองของนักศึกษำเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
สำหรับนักศึกษำ
หลักสูตร ........................................ สำขำวิชำ ........................................
(ข้อคำถำมขึ้นอยู่กับผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนของแต่ละหลักสูตรสำมำรถเพิ่มเติม แก้ไขได้)
ชื่อวิชา ................................................................................... รหัสรายวิชา ......................................................
ชื่ออาจารย์ผู้สอน ........................................................................................
ภาคการศึกษาที่ ...... ปีการศึกษา ..........
วันที่ประเมิน ....................................................................
คำชี้แจง การประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้
ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการประเมินตนเองตามความเป็นจริง
โดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงความจริงมากที่สุด ดังนี้
5 หมำยถึง มีมำกที่สุด
2 หมำยถึง มีน้อย

4 หมำยถึง มีมำก
1 หมำยถึง มีน้อยมำก

3 หมำยถึง มีปำนกลำง
0 หมำยถึง ไม่มี/ไม่สำมำรถตอบได้

1. รำยกำรประเมิน
ผลกำรเรียนรู้ภำยหลังเรียนรำยวิชำนี้
5
4
3
2
1
0
มำก
มำก ปำน น้อย น้อย ไม่มี/ไม่
ที่สุด
กลำง
มำก สำมำรถ

ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ พฤติกรรม

ตอบได้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ความมีวินัย และความรับผิดชอบ
1.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
1.3 ความเสียสละ
1.4 สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น
1.5 มีความสามัคคี

ภำพรวมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้ำนควำมรู้
2.1 ได้ความรู้ความเข้าใจในวิชานี้จากชั้นเรียน
2.2 ได้ความรู้ ความเข้าใจในรายวิชานี้จากการศึกษาด้วยตนเอง
2.3 ความรู้ที่ศึกษามาก่อนการเรียนวิชานี้
2.4 สามารถผสมผสานความรู้ในวิชานี้ เข้ ากั บ ความรู้ที่ เกี่ย วข้อ ง
สัมพันธ์กันในรายวิชาอื่น
2.5 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์

ใหม่ และชีวิตจริง

24

คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นกั ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลกำรเรียนรู้ภำยหลังเรียนรำยวิชำนี้
5
4
3
2
1
0
มำก
มำก ปำน น้อย น้อย ไม่มี/ไม่
ที่สุด
กลำง
มำก สำมำรถ

ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ พฤติกรรม

ตอบได้

ภำพรวมด้ำนควำมรู้
3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
3.1 สามารถบูรณาการความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
3.2 สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่มี

3.3 มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล
3.4 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.5 มีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
ภำพรวมภำพรวมด้ำนทักษะทำงปัญญำ
4.
4.1
4.2
4.3

ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
สามารถทางานกลุ่มตามบทบาท
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

4.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้นา
4.5 มีความฉลาดทางอารมณ์
ภำพรวมด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
5. ด้ ำ นทั ก ษะกำรวิ เครำะห์ เชิ ง ตั ว เลข กำรสื่ อ สำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง
พูด อ่านและเขียน
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการสืบค้น ศึกษา
ด้วยตนเอง นาเสนอและสื่อสาร
5.3 เข้าใจปัญหา วิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์
และสถิติที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา

5.4 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวเลข
5.5 รู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร
ภำพรวมด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในภำพรวม 5 ด้ำน
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2. ข้อเสนอแนะ/ควำมคิดเห็น
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

หมำยเหตุ

ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบว่ารายวิชาที่รับผิดชอบมีการระบุความรับผิดชอบในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาในผลการเรียนรู้ใดบ้างในแต่ละด้าน และตัดผลการเรียนรู้ที่รายวิชาไม่ได้
มีความรับผิดชอบหรือมีความรับผิดชอบรองออกจากแบบประเมินทวนสอบ 01
2. เมื่อแบบประเมินนี้คงเหลือเฉพาะผลการเรียนรู้ที่รายวิชามีความรับผิดชอบหลักแล้ว ให้ระบุ
เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดของผลการเรียนรู้ที่รายวิชากาหนดในส่วนท้ายของผลการเรียนรู้นั้นๆ เช่น
ระดับผลสัมฤทธิ์ภำยหลังเรียนรำยวิชำนี้
5
มำก
ที่สุด

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้

4
มำก

3
ปำน
กลำง

2
น้อย

1
น้อย
มำก

0
ไม่มี/ไม่
สำมำรถ
ตอบได้

ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต คือ การไม่ลอกงาน การระบุแหล่งอ้างอิงเมื่อมี
การนาผลงานของผู้อื่นมานาเสนอในงานของตน

3. เมื่อเพิ่มเติมข้อมูลครบถ้วนทุกผลการเรียนรู้ที่รายวิชามีความรับผิดชอบหลักแล้ว ให้มอบหมาย
อาจารย์ผู้สอนในทุกหมู่เรียนนาไปให้ผู้เรียนประเมิน ตนเองเกี่ยวกับระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้
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ทส 02
สำหรับอาจารย์

แบบรำยงำนกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับกระบวนวิชำ
ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4

ผู้สอน/สาขาวิชา

โดย อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำขำวิชำ.....................................................
ภำคกำรศึกษำที่ ..................ปีกำรศึกษำ .......................................
(ตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินกำรที่ 6 ของกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552)
ตอนที่ 1 กำรทวนสอบมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ชื่อวิชา .......................................................

อาจารย์ผู้สอน .................................................................

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
ด้ำน

รำยละเอียด

จริยธรรม

.....
(เลื อ ก ม า เฉ พ า ะ ค ว า ม
รับผิดชอบหลักของวิชานั้น)

2. ความรู้

2.1

1. คุณธรรม

วิธีทวนสอบ

1.1

2.2
3.ทักษะทางปัญญา

3.1
3.2
3.3

4. ทักษะ
4.1
ความสัมพันธ์ระหว่าง 4.2
บุคคลและความ
4.3
รับผิดชอบ
5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
6. ทักษะวิชาชีพ

5.1
5.2

6.1
6.2
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ผลกำรทวนสอบ
(เขียนบรรยำย)
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ตอนที่ 2 ผลกำรพิจำรณำสัดส่วนของคะแนนเก็บและเกณฑ์กำรตัดสินผลกำรเรียน
คะแนนเก็บ
( ) เหมาะสม เนื่องจาก...................................................................................................................
( ) ไม่เหมาะสมเนื่องจาก ...............................................................................................................
แนวทางการแก้ไข ดังนี้
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรเรียน
( ) เหมาะสม เนื่องจาก ...................................................................................................................
( ) ไม่เหมาะสมเนื่องจาก .................................................................................................................
แนวทางการแก้ไข ดังนี้
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................................
(................................................................)
อาจารย์ผู้สอน

ลงชื่อ.....................................................................
(................................................................)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ทส 03
สำหรับอาจารย์ผสู้ อน/
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับกระบวนวิชา
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3
โดย คณะกรรมการวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ ........... ปีการศึกษา ……..
รายวิชา ..........................................................................
ผู้รับผิดชอบรายวิชา …………………………………………………………………………………………….…………
ตอนที่ 1 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้
ชื่อวิชา ............................................................................................
อาจารย์ผู้สอน 1. ................................................................. 2. .................................................................
3. ................................................................. 4. .................................................................
5. ................................................................. 6. .................................................................
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ............................................................................................
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม

วิธีทวนสอบ

รำยละเอียด

.....
1. ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ต อ บ 1.1 นั กศึ กษาตระหนักถึงความส าคั ญ
(เลือกมาเฉพาะความรับผิดชอบ แบบสอบถามปลายเปิด
ของการมี วิ นั ย และน ามาใช้ ใ นการ
หลักของวิชานั้น)
2.สั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษาที่ เ คย ดารงชีวิต
1.2

ลงทะเบียน...

ความรู้

2.1
2.2

ทักษะทางปัญญา

ผลกำรทวนสอบ

3.1
3.2
3.3

ทักษะความสัมพันธ์ 4.1
ระหว่างบุคคลและ

4.2

ความรับผิดชอบ

4.3
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ทักษะการวิเคราะห์ 5.1
เชิ ง ตั ว เล ข ก า ร 5.2
สื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยี
ทักษะวิชาชีพ

6.1
6.2

ตอนที่ 2 ผลการพิจารณาสัดส่วนของคะแนนเก็บและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
คะแนนเก็บ
( ) เหมาะสม เนื่องจาก........................................................................................................................
( ) ไม่เหมาะสมเนื่องจาก ........................................................................................................................
แนวทางการแก้ไข ดังนี้
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรเรียน
( ) เหมาะสม เนื่องจาก........................................................................................................................
( ) ไม่เหมาะสมเนื่องจาก .....................................................................................................................
แนวทางการแก้ไข ดังนี้
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 3 ผลกำรพิจำรณำข้อสอบ
ระดับการให้คะแนน

3 หมายถึง เหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
2 หมายถึง เหมาะสมอยู่ในระดับ พอใช้
1 หมายถึง เหมาะสมอยู่ในระดับ ควรปรับปรุง

ประเภท
ผลการพิจารณา/ลักษณะ
1. ความเหมาะสมของลักษณะ
ข้อสอบ
2. ความครอบคลุมกับเนื้อหา
3. ความสอดคล้ องกับ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
4. ความเหมาะสมของวิธีการ
ตรวจให้คะแนน
สิ่งที่ควรปรับปรุง

ข้อสอบเก็บคะแนน 1

ข้อสอบเก็บคะแนน 2
(ถ้ำมี)

ข้อสอบปลำยภำค

( ) อัตนัย

( ) อัตนัย

( ) อัตนัย

( ) ปรนัย

( ) ปรนัย

( ) ปรนัย

( )3 ( )2 ( ) 1

( )3 ( )2 ( ) 1

( )3 ( )2 ( ) 1

( )3 ( )2 ( ) 1

( )3 ( )2 ( ) 1

( )3 ( )2 ( ) 1

( )3 ( )2 ( ) 1

( )3 ( )2 ( ) 1

( )3 ( )2 ( ) 1

( )3 ( )2 ( ) 1

( )3 ( )2 ( ) 1

( )3 ( )2 ( ) 1

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

ลงชื่อ.....................................................................
(................................................................)
อาจารย์ผู้สอน
ลงชื่อ.....................................................................
(................................................................)
อาจารย์ผู้สอน
ลงชื่อ.....................................................................
(................................................................)
อาจารย์ผู้สอน

ลงชื่อ.....................................................................
(................................................................)
อาจารย์ผู้สอน
ลงชื่อ.....................................................................
(................................................................)
อาจารย์ผู้สอน
ลงชื่อ.....................................................................
(................................................................)
อาจารย์ผู้สอน
ลงชื่อ.....................................................................
(................................................................)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
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ทส 04
สำหรับกรรมการ

แบบรำยงำนผลกำรทวนสอบมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของรำยวิชำที่เปิดสอน

รำยบุคคล

โดยคณะกรรมกำรทวนสอบผลกำรเรียนรู้ (กรรมกำรรำยบุคคล)
รหัสวิชา ................................. ชื่อวิชา ................................................................................
อาจารย์ผู้สอน ........................................................................................
สาขาวิชา ...............................................................................................
ประจาภาคการศึกษาที่ ................. ปีการศึกษา .................................

1. เนื้อหำกำรสอน

1.1 มีความครอบคลุม สอดคล้อง กับคาอธิบายรายวิชา
1.2 มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.3 มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้
1.4 มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1.5 มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1.6 มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วิธีกำรสอน
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1= น้อยที่สุด

2= น้อย

3= ปำนกลำง

5 = มำกที่สุด

รำยละเอียดกำรทวนสอบ

4= มำก

ผลกำรทวนสอบสอดคล้อง
รำยละเอียด
ที่ไม่สอดคล้อง
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2.1 มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.2 มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้
2.3 มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.4 มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
2.5 มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. กำรประเมินผล
3.1 การประเมินผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1) มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2) มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้
3) มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
4) มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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1= น้อยที่สุด

2= น้อย

3= ปำนกลำง

5 = มำกที่สุด

รำยละเอียดกำรทวนสอบ

4= มำก

ผลกำรทวนสอบสอดคล้อง
รำยละเอียด
ที่ไม่สอดคล้อง
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5) มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เช่น
1) การสังเกตพฤติกรรม เช่น การเข้าชั้นเรียน การมีสว่ นร่วม
2) การประเมินผลงาน/รายงาน/การนาเสนอผลงาน
3) การสอบถาม/การสัมภาษณ์
4) การทดสอบ
5) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................
3.3 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1) ก่อนจัดการเรียนการสอน
2) ระหว่ำงจัดการเรียนการสอน
3) หลังสิ้นสุดจัดการเรียนการสอน
3.4 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากคะแนนเก็บและคะแนน
สอบ
3.5 การวัดและประเมินผลสอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรม
การเรียนการสอน
3.6 มีการวัดและประเมินผลเป็นไปตามแผนการประเมินผล
(สัปดาห์ที่จะประเมิน) กับการดาเนินการจริง
3.7 เครื่องมือวัดและประเมินผล และผลงาน
1) เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องครอบคลุม
กับเนื้อหารายวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอน
2) เครื่องมือวัดและประเมินผลมีร่องรอยการให้คะแนน
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1= น้อยที่สุด

2= น้อย

3= ปำนกลำง

5 = มำกที่สุด

รำยละเอียดกำรทวนสอบ

4= มำก

ผลกำรทวนสอบสอดคล้อง
รำยละเอียด
ที่ไม่สอดคล้อง
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1= น้อยที่สุด

2= น้อย

3= ปำนกลำง

5 = มำกที่สุด

รำยละเอียดกำรทวนสอบ

4= มำก

ผลกำรทวนสอบสอดคล้อง
รำยละเอียด
ที่ไม่สอดคล้อง

3) ผลงานมีความสอดคล้องครอบคลุมกับเนื้อหารายวิชา และ
กิจกรรมการเรียนการสอน
4) ผลงานมีร่องรอยการให้คะแนน
4. ลักษณะกำรกระจำยของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
4.1 ปกติ (นักศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนนกลางๆ)
4.2 เบ้ซ้าย (นักศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนนสูง)
4.3 เบ้ขวา (นักศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนนต่า)
4.4 ไม่สามารถบอกลักษณะการกระจายได้
5. มีกำรนำปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำวิเครำะห์หำ
แนวทำงกำรแก้ปัญหำ
6. มีกำรนำปัญหำผลกำรเรียนและระดับคะแนนมำ
วิเครำะห์หำแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
7. มีกำรนำผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในภำคกำรศึกษำ/ปี
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ มำใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
ผู้รับรองข้อมูลผลกำรทวนสอบ
ลงชื่อ...........................................................

ลงชื่อ...........................................................

(........................................................)

(..........................................................)

ผู้ประเมิน

ผู้ประเมิน
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แบบรำยงำนผลกำรทวนสอบมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของรำยวิชำที่เปิดสอน
โดยคณะกรรมกำรทวนสอบผลกำรเรียนรู้

ทส 05
สำหรับกรรมกำร

รหัสวิชา ................................. ชื่อวิชา ......................................................................................................
อาจารย์ผู้สอน .............................................................................................................................................
สาขาวิชา ...............................................................................................
ประจาภาคการศึกษาที่ ................. ปีการศึกษา .................................
ผลกำรทวนสอบ

1. เนื้อหำกำรสอน
1.1 มีความครอบคลุม สอดคล้อง กับคาอธิบาย
รายวิชา
1.2 มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.3 มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้
1.4 มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1.5 มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1.6 มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วิธีกำรสอน
2.1 มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
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ไม่สอดคล้อง

กรรมกำร 3

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

กรรมกำร 2

สอดคล้อง

สอดคล้อง

รำยละเอียดกำรทวนสอบ

ไม่สอดคล้อง

กรรมกำร 1

รำยละเอียด
ที่ไม่สอดคล้อง
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ผลกำรทวนสอบ

2.2 มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้
2.3 มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.4 มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
2.5 มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. กำรประเมินผล
3.1 การประเมินผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1) มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2) มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ด้านความรู้
3) มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
4) มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
5) มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่
37

ไม่สอดคล้อง

กรรมกำร 3

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

กรรมกำร 2

สอดคล้อง

สอดคล้อง

รำยละเอียดกำรทวนสอบ

ไม่สอดคล้อง

กรรมกำร 1

รำยละเอียด
ที่ไม่สอดคล้อง
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ผลกำรทวนสอบ

หลากหลาย เช่น
1) การสังเกตพฤติกรรม เช่น การเข้าชั้นเรียน การ
มีส่วนร่วม
2) การประเมินผลงาน/รายงาน/การนาเสนอ
ผลงาน
3) การสอบถาม/การสัมภาษณ์
4) การทดสอบ
5) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................
3.3 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
1) ก่อนจัดการเรียนการสอน
2) ระหว่ำงจัดการเรียนการสอน
3) หลังสิ้นสุดจัดการเรียนการสอน
3.4 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากคะแนนเก็บและ
คะแนนสอบ
3.5 การวัดและประเมินผลสอดคล้องเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน
3.6 มีการวัดและประเมินผลเป็นไปตามแผนการ
ประเมินผล(สัปดาห์ที่จะประเมิน) กับการ
ดาเนินการจริง
3.7 เครื่องมือวัดและประเมินผล และผลงาน
1) เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความ
สอดคล้องครอบคลุมกับเนื้อหารายวิชา และ
กิจกรรมการเรียนการสอน
2) เครื่องมือวัดและประเมินผลมีร่องรอยการ
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ไม่สอดคล้อง

กรรมกำร 3

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

กรรมกำร 2

สอดคล้อง

สอดคล้อง

รำยละเอียดกำรทวนสอบ

ไม่สอดคล้อง

กรรมกำร 1

รำยละเอียด
ที่ไม่สอดคล้อง
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ไม่สอดคล้อง

กรรมกำร 3

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

กรรมกำร 2

สอดคล้อง

สอดคล้อง

รำยละเอียดกำรทวนสอบ

ไม่สอดคล้อง

กรรมกำร 1

รำยละเอียด
ที่ไม่สอดคล้อง

ให้คะแนน
3) ผลงานมีความสอดคล้องครอบคลุมกับ
เนื้อหารายวิชา และกิจกรรมการเรียนการ
สอน
4) ผลงานมีร่องรอยการให้คะแนน
4. ลักษณะกำรกระจำยของผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน
4.1 ปกติ (นักศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนนกลางๆ)
4.2 เบ้ซ้าย (นักศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนนสูง)
4.3 เบ้ขวา (นักศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนนต่า)
4.4 ไม่สามารถบอกลักษณะการกระจายได้
5. มีกำรนำปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำ
วิเครำะห์หำแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
6. มีกำรนำปัญหำผลกำรเรียนและระดับคะแนนมำ
วิเครำะห์หำแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
7. มีกำรนำผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในภำค
กำรศึกษำ/ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ มำใช้ในกำร
ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
ผู้รับรองข้อมูลผลกำรทวนสอบ
ลงชื่อ...........................................................

ลงชื่อ...........................................................

(...................................................)ผู้ประเมิน

(.....................................................)ผู้ประเมิน

ลงชื่อ...........................................................

ลงชื่อ...........................................................

(.......................................................)ผู้ประเมิน

(...........................................)ประธานสาขาวิชา

วันที่................เดือน...............................พ.ศ..................
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แบบรำยงำนผลกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ

ทส 06
สำหรับกรรมกำร

ชื่อหลักสูตร .....................................................................................................................................
คณะ .............................................................. มหำวิทยำลัย ……………………………………......................

จำนวนรำยวิชำที่เปิดสอน/ทวนสอบในปีกำรศึกษำ ………………………..
รำยวิชำที่เปิดสอน

รำยวิชำที่ทวนสอบ

x̅

ผลกำรประเมิน
S.D. ระดับ

ภำคเรียนที่ ………… ปีกำรศึกษำ ……………. (ชั้นปีที่ ……….)
1.
2.
3.
4.
5.
ภำคเรียนที่ ………… ปีกำรศึกษำ ……………. (ชั้นปีที่ ……….)
6.
7.
8.
9.
10.
รวมรำยวิชำที่สอนทั้งหมด ……………... รำยวิชำ
รวมรำยวิชำที่ทวนสอบทั้งหมด ……………. รำยวิชำ
ร้อยละของรำยวิชำที่มีกำรทวนสอบ ……………….
หมำยเหตุ
1. ทาเครื่องหมาย = รายวิชาที่ดาเนินการทวนสอบ
2. คิดเฉพาะรายวิชาตามหลักสูตร ไม่รวมวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี
วิธีกำรทวนสอบ (ระบุ)
- แบบประเมินในระบบประเมินการเรียนการสอน ที่จัดทาโดยมหาวิทยาลัย
- ประเมินโดยคณะกรรมการทวนสอบ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย...................... ที่ ............/....................
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ผู้รับรองข้อมูลผลกำรทวนสอบ

ลงชื่อ...........................................................

ลงชื่อ...........................................................

(...........................................................)

(................................................................)

ผู้ประเมิน

ผู้ประเมิน

ลงชื่อ...........................................................

ลงชื่อ...........................................................

(....................................................)

(.............................................)

ผู้ประเมิน

ประธานสาขาวิชา

วันที่................ เดือน ...............................พ.ศ. ..................
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แบบรำยงำนสรุปผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ
หลักสูตร…………………………………….. คณะ………………………………………………….

สำหรับสำขำวิชำ

มหำวิทยำลัย..........................................................................
ประจำปีกำรศึกษำ .................
*****************************************************

คำชี้แจง :
1. แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อแจ้งผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตร............................................. คณะ...........................................
มหาวิทยาลัย..............................................................
2. แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา มีจานวน 3 หมวด

หมวดที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร…………………………………………………..……… เริ่มรับนักศึกษาเมื่อปีการศึกษา ……………. ดาเนินการ
เรียนการสอนมาแล้ว ………….. ปี

หมวดที่ 2 จำนวนรำยวิชำที่เปิดสอน/ทวนสอบในปีกำรศึกษำ 2557-2558
รายวิ ช าที่ เปิ ด สอนทั้ งหมดในหลั ก สู ต ร ปี ก ารศึ ก ษา ………………. จ านวน ……………… รายวิ ช า ตาม
ข้อกาหนดของตัวบ่งชี้ระบุบว่าจะต้องทาการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ฯ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิ ด สอนในแต่ ล ะปี การศึกษา ดังนั้ น หลั กสู ต รจึงดาเนิน การทวนสอบ จานวน ……….. รายวิช า คิด เป็ นร้อยละ
…………… ดังนี้
รำยวิชำที่เปิดสอน

รำยวิชำที่ทวนสอบ

ภำคเรียนที่ ……………. ปีกำรศึกษำ ………………….. (ชั้นปีที่ ……………..)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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x̅

ผลกำรประเมิน
S.D. ระดับ
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รำยวิชำที่เปิดสอน

รำยวิชำที่ทวนสอบ

x̅

ผลกำรประเมิน
S.D. ระดับ

7.
8.
9.
10.
ภำคเรียนที่ ……………. ปีกำรศึกษำ ………………….. (ชั้นปีที่ ……………..)

รวมรำยวิชำที่สอนทั้งหมด ............. รำยวิชำ
รวมรำยวิชำที่ทวนสอบทั้งหมด ................ รำยวิชำ
ร้อยละของรำยวิชำที่มีกำรทวนสอบ ................
รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในหลักสูตร ปีการศึกษา ............. จานวน ............. รายวิชา ตามข้อกาหนดของ
ตัวบ่งชี้ ระบุบว่าจะต้องทาการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ฯ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา ดังนั้นหลักสูตรจึงดาเนินการทวนสอบ จานวน ............. รายวิชา คิดเป็นร้อยละ .............. ดังนี้
ทวนสอบเมื่อภำคเรียน
ที่ / ปีกำรศึกษำ

รำยวิชำที่เปิดสอน
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ ……….. (ชั้นปีที่ ………)
1.
2.
3.
4.
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ ……….. (ชั้นปีที่ ………)
1.
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x̅

ผลกำรประเมิน
S.D. ระดับ
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ทวนสอบเมื่อภำคเรียน
ที่ / ปีกำรศึกษำ

รำยวิชำที่เปิดสอน

x̅

ผลกำรประเมิน
S.D. ระดับ

2.
3.
4.
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ .............. (ชั้นปีที่ 2)
1.
2.
3.
4.
5.
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ ............ (ชั้นปีที่ 2)
1.
2.
3.
4.
5.
รวมรำยวิชำทั้งหมด ………….. รำยวิชำ
รวมรำยวิชำทั้งหมด ………………. รำยวิชำ
ร้อยละของรำยวิชำที่มีกำรทวนสอบ .......................
2.2 กระบวนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ฯ
การดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา (ตามที่ได้ระบุไว้
ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 5 ข้อ 2) ตามรายละเอียดดังนี้
กระบวนกำรทวนสอบฯ

กำรดำเนินกำร

1. มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ

- แต่งตั้งกรรมการทวนสอบมาตรฐาน

นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน

ผลสัมฤทธิ์ฯ

คุณภาพภายในของหลักสูตร โดยมีการทวนสอบทั้ง

- ใช้ผลประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบ

ในระดับรายวิชาและการประมวลผลรวมในแต่ละปี มหาวิทยาลัย

44

หมำยเหตุ
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กระบวนกำรทวนสอบฯ

กำรดำเนินกำร

หมำยเหตุ

การศึกษา ตลอดจนในระดับผลรวมของหลักสูตร
เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชาและหลักสูตร
2. การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษา

- ประเมินผลการเรียนการสอนผ่านระบบ

ผลการประเมินแสดงในหมวดที่

ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา เพื่อนา

มหาวิทยาลัย

2

3. มีการทวนสอบในแต่ละปีการศึกษา ว่าเป็นไป

- การพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตามแผนการสอนและวัตถุประสงค์ของรายวิชา/

และผลการสอบแต่ละปีการศึกษา (โดยดูจาก

หลักสูตรตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

มคอ.3, มคอ.4 (ถ้ามี)/ มคอ.5, มคอ.6 (ถ้ามี)

4. มีการทวนสอบในระดับหลักสูตรทาโดยตั้ง

- การพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ประจาคณะ

และผลการสอบแต่ละปีการศึกษา (โดยดูจาก ทวนสอบ ที่
มคอ.3, มคอ.4 (ถ้ามี)/ มคอ.5, มคอ.6 (ถ้ามี) .........../..................

ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

เอกสาร หลักฐาน)
5.รายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ

- ส่งแบบรายงานต่อคณะฯ

นักศึกษา
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รายงาน
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หมวดที่ 3 ผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ
1. ผลกำรทวนสอบมำตรฐำนกำรเรียนรู้โดยภำพรวม
1.1 ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรครบถ้วนตามกระบวนการ
1.2 สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
1.2.1 รายวิชาที่นามาทวนสอบปีการศึกษา ............. จานวน ............ รายวิชา ผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมาก จานวน .......... รายวิชา และอยู่ในระดับดี จานวน ..........รายวิ ชา
1.2.2 รายวิชาที่นามาทวนสอบปีการศึกษา ................ จานวน .......... รายวิชา ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก จานวน ............ รายวิชา และอยู่ในระดับดี จานวน .............. รายวิชา
2. แนวทำงพัฒนำ
2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรอื่นๆ เป็นวิทยากร
2.2 จัดให้มีทวนสอบเป็นระยะๆ เพื่อติดตามวิธีการสอน การวัดผลประเมินผล ทาให้ค้นพบปัญหาและ
สามารถแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องทันเวลา
2.3 ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการทวนสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
2.4 จัดอบรม ประชุม ชี้แจง ทบทวน ให้อาจารย์อย่างสม่าเสมอ
2.5 สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ให้เห็นว่าการทวนสอบเป็นเรื่องสาคัญ
ไม่ใช่ภาระงานที่หนัก และต้องให้ความร่วมมือในการดาเนินการ

(…………………..………….……………………………)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา……………………………….
วันที่ ............./..................../.....................
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แบบรำยงำนสรุปผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำระดับคณะ สำหรับวิชาการคณะ
คณะ………………………………………………………………….
มหำวิทยำลัย................................................................
ประจำปีกำรศึกษำ .................
******************************************************

ในภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษาที่ ....................... คณะ...........................................................................
มหาวิทยาลัย............................................................. ได้ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา แต่ละ
หลักสูตรที่สังกัดคณะ จานวน ................... หลัก สูตร สรุปดังนี้
(ให้เลือกและใส่รายละเอียดเฉพาะหลักสูตรของคณะนั้นๆ)
คณะ…………………………………………………………………..……..
ที่

หลักสูตร

ระดับ

ประเภท
(ใหม่/
ปรับปรุง)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รวม จำนวนหลักสูตร
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สกอ.
เห็นชอบ

จำนวนวิชำ
ที่ทวนสอบ
ปีที่ผ่ำนมำ

จำนวน
วิชำที่

จำนวน
วิชำที่

ทวน

ทวนสอบ

สอบปีนี้

ทั้งหมด

หมำยเหตุ
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คณะ…………………………………………………………………..……..
ประเภท

ที่

หลักสูตร

ระดับ

จำนวนวิชำ

สกอ.
(ใหม่/
ที่ทวนสอบ
เห็นชอบ
ปรับปรุง)
ปีที่ผ่ำนมำ

จำนวน

จำนวน

วิชำที่
ทวน

วิชำที่
หมำยเหตุ
ทวนสอบ

สอบปีนี้

ทั้งหมด

จำนวน

จำนวน

วิชำที่
ทวน

วิชำที่
หมำยเหตุ
ทวนสอบ

สอบปีนี้

ทั้งหมด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รวม จำนวนหลักสูตร

คณะ…………………………………………………………………..……..
ประเภท

ที่

หลักสูตร

ระดับ

จำนวนวิชำ

สกอ.
(ใหม่/
ที่ทวนสอบ
เห็นชอบ
ปรับปรุง)
ปีที่ผ่ำนมำ

1
2
3
4
5
6
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ประเภท

ที่

หลักสูตร

ระดับ

จำนวนวิชำ

สกอ.
(ใหม่/
ที่ทวนสอบ
เห็นชอบ
ปรับปรุง)
ปีที่ผ่ำนมำ

จำนวน

จำนวน

วิชำที่

วิชำที่

ทวน ทวนสอบ
สอบปีนี้ ทั้งหมด

หมำยเหตุ

7
8
9
10

รวม จำนวนหลักสูตร

คณะ…………………………………………………………………..……..
ประเภท
ที่

หลักสูตร

ระดับ

(ใหม่/
ปรับปรุง)

จำนวนวิชำ

สกอ.
เห็นชอบ

ที่ทวนสอบ
ปีที่ผ่ำนมำ

จำนวน
วิชำที่

จำนวน
วิชำที่

ทวน

ทวนสอบ

สอบปีนี้

ทั้งหมด

หมำยเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รวม จำนวนหลักสูตร

ลงชื่อ .............................................................
ผู้รายงาน (..........................................................)
วันที่............................................
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อ้ำงอิง
ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ เอกสำรประกอบกำรบรรยำย เรื่อง“กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้” วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผศ.สุมาลี งามสมบัติ เอกสำรประกอบกำรบรรยำย เรื่อง”แนวทำงกำรทวนสอบรำยวิชำในหลักสูตร
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิฯ” เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
รศ.ดร.ณรุทธิ์ สุทธจิตต์ เอกสำรเรื่อง กำรทวนสอบ
รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ เอกสำรประกอบกำรบรรยำยเรื่อง “กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์”
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2552 เอกสารประกอบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
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