คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

คํานํา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ให้ความสําคัญในการพัฒนาและบริหาร หลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (TQF) จึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งได้ใช้
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี การศึกษา 2554 มาเป็นหลักสูตร หลักสูตรปรับ พ.ศ. 2559
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศ คณะกรรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยว กับเรื่อง
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้ให้ความสําคัญกับ ผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนในรายวิชาและผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสู ตรต่างๆ จึงได้กําหนดให้มีการดําเนิน การต่างๆ เพื่อเป็นการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร เพื่อประโยชน์ต่อการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการ ศึกษาของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในการรับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเข้ารับราช การของคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาต่อหรือทางานในต่าง ประเทศและเป็นข้อมูลสําหรับผู้ประกอบการ
สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่ มีคุณภาพและมาตรฐานได้โดยสะดวก ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกใน
ฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯได้เปิดสอนไปแล้วอย่าง
น้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ซึ่ง ตามเงื่อนไขดังกล่าวหลักสูตรจะต้องทําการประเมินคุณภาพภายในและมีผล
การประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้ ที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรโดยมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
ต่อ เนื่ องกัน 2 ปี โดย หนึ่ ง ในข้อ บ่ ง ชีดั งกล่ า วคื อ ต้อ งมีก ารทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ ของนั กศึ กษาตาม
มาตรฐานผลการเรี ย น รู้ ที่ กําหนดใน มคอ.3 และ 4 อย่า งน้อยร้อยละ 25 ของรายวิช าที่เปิด สอนในแต่ล ะปี
การศึกษา
ในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ได้ดําเนินการจัดทําคู่มือทวนสอบผลสัมฤทธิ์นัก ศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาสําหรับหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ระหว่างปีการศึกษา พ.ศ.2559-2563 ต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทนํา
ด้ว ยกระทรวงศึก ษาธิ การได้ ออกประกาศกระทรวงศึ กษาธิก าร เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดม ศึกษาและ
เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาและสาขา/สาขาวิชา ให้การจัดการ ศึกษามุ่งสู่เป้าหมาย
เดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากประกาศคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เรื่องแนวทาง
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งสามารถสรุปหลักสําคัญคือ มุ่งเน้น
ขั้นตอนการดําเนินการ กระบวนการพัฒนาปรับปรุงและการประกัน คุณภาพหลักสูตร เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิผล
ของการผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพของแต่ละสถาบันอุดม ศึกษา สร้างนวัฒนธรรมคุณภาพและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติยึดหลักสําคัญที่การมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียน รู้ของ
บัณฑิต (Leaning Outcomes) เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจและ
มั่นใจถึงกระบวนการการผลิตบัณฑิต เพื่อให้คุณวุฒิหรื อปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาของ ประเทศไทยเป็นที่
ยอมรั บ และเทีย บเคีย งกัน ได้กับ สถาบัน อุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมาตร ฐานผลการเรียนรู้ คือ
ข้อกําหนดเฉพาะที่เป็นผลมุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2)
ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ และ(5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในกรณีเป็นวิชาชีพจะมีทักษะ
วิชาชีพ เพิ่มเป็นทักษะที่ 6 คือ ทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรียน
และการเข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ทั้งใน และนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้น ได้อย่าง เป็นที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนัน้ (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 2552 : 6) มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ แต่ละด้าน
จะมีระดับความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ทักษะและความรู้จะเป็นการสะสมจากระดับคุณวุฒิทํา
ี่ต่
กว่าสู่ระดับที่สูงขึ้น
คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประเมินภายนอกรับรู้ถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของ
บัณฑิตในด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาในระดับคุณวุฒิต่างๆ ซึ่งกรอบ มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้กําหนดกรอบแนวทางให้ โดยจะมีลักษณะกว้างและจะแปล ความหมายโดยผู้มี
ประสบการณ์ที่คุ้นเคยกับสาขา/สาขาวิชานั้น ทั้งยังต้องมีความรู้ ความเข้าใจในมาตร ฐานผลการเรียนรู้ของ
สถาบั น อุด มศึก ษาอื่ น และสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาระดั บ นานาชาติ ที่ ดีด้ ว ย อย่า งไรก็ต ามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษายังมุ่งเน้นการประกันคุณภาพภายในของหลั กสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุก
หลักสูตร โดยหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแล้ว
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ในหมวด 7 การประกันคุณภาพ หลักสูตรได้ระบุหัวข้อที่ต้องให้รายละเอียด
ได้แก่ การบริหารหลั กสูตร ประกอบด้วย ระบบและกลไกในการ บริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียน
การสอน การบริ ห ารคณาจารย์ การบริ ห ารบุค ลากร สนับสนุนการเรี ยนการสอน การสนับสนุนและการให้
คําแนะนํานักศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้ตั๋วบ่งชี้ผล
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การดําเนินงาน สํานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษากําหนดเกณฑ์สําหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งมีผล
ต่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร
ตามหลักเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้กําหนดไว้เป็น มาตรฐาน
ขั้นต่ํา จํานวน 12 ข้อ หากหลักสูตรใดมีความเห็นว่ามีตัวบ่งชี้ที่สําคัญและสามารถดําเนินการได้ก็ สามารถพัฒนา
เป็นตัวบ่งชี้พิ่มเติม ข้อที่ 13 หรือมากกว่านี้ได้ โดยมีเกณฑ์การผ่านการประเมิน คือ ผ่าน เกณฑ์ตามตัวบ่งชี้ ผลการ
ดําเนิ น การตามเกณฑ์ข้อที่ 1-5 และมีผ ลการดําเนินงานผ่ านเกณฑ์อย่างน้อยร้อย ละ 80 ของตัว บ่งชี้ผ ลการ
ดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ใน 12 ตัวบ่งชี้นั้น ตัวบ่งชี้ ข้อที่ 6 ระบุไว้ว่า มี การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เป็นเกณฑ์ข้อหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่กําหนด จึ งจํ าเป็ นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ ในการทวนสอบที่มีประสิ ธิภ าพ ถูกต้องตาม
หลักการวัดและประเมินผลและสะดวกต่อการดําเนินการ ประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร
การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่ระดับรายวิชาโดยอาจารย์ ผู้สอนเป็นผู้ดําเนินการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้กํากับดูแลให้สารสนเทศของหลักสูตรกับอาจารย์ ผู้สอนเพื่อให้เข้ าใจถึงปรัชญา
ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรถ่ายทอดลงมาสู่ระดับรายวิชา เมื่อ อาจารย์ผู้สอนดําเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนําส่งรายงานต่ออาจารย์ รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบและตั้งกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรขึ้นมาเพื่อพิจ ารณารายงาน เอกสารและหลักฐานประกอบ โดยอาจดําเนินการ
ทวนสอบผลสั มฤทธิ์อีกครั้ งเพื่อยื นยั น ผลสัมฤทธิ์นั้นแล้ ว สรุปนําส่ งรายงานผลการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ระดับ
หลั ก สู ต รให้ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รทราบ อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รนํ า ส่ ง รายงานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ต่อวิทยาลัยศาสนศาสตร์รับทราบ หากเห็นว่า รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรครบถ้วน
ถูกต้องอาจไม่จําเป็นต้องตั้งคณะการการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ระดับสาขาวิชา ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารของ
สาขาวิชาหลังจากนั้น จึงส่งรายงานการทวน สอบผลสัมฤทธิ์ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใน การสร้าง
ความเข้าใจไปยังอาจารย์ผู้สอน ผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่เกี่ย วข้องให้การดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่
น่าเชื่อถือ การดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ไม่ เพียงแต่เป็นการประกันคุณภาพของหลัก สูตรเท่านั้น แต่ยังเป็น
การยืนยันกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีความ
พร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป

ส่วนที่ 2
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ได้ มี ป ระกาศคณะกรรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การ
ดําเนิ น การตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ ร ะดับ อุดมศึก ษาแห่ งชาติโ ดยกําหนดกรอบแนวทางให้ แ ก่ คณาจารย์
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประเมินภายนอกรับรู้ถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตในด้าน ความรู้
ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาในแต่ระดับคุณวุฒิ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เหล่านี้จะมีลักษณะ
กว้างและจะต้องแปลความหมายโดยผู้มีประสบการณ์ที่คุ้นเคยกับสาขา/สาขาวิ ชานั้น ทั้งยังต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในมาตรฐานผลการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น รวมถึงของสถาบันอุดม ศึกษาในระดับนานาชาติที่ดีด้วย
การทวนสอบ หมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี อาทิ การสอบ
การสั งเกต การตรวจสอบ การประเมิน และการสั มภาษณ์ เพื่อยืนยันพิ สู จน์ว่า สิ่ งที่กําหนดขึ้น นั้น ได้มีการ
ดําเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุก แห่ง ซึ่งจะต้องดําเนินการที่ให้
ความมั่นใจได้ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันทั้ง สถาบันฯ และมีการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและของ หลักสูตรนั้น
กลยุทธ์ที่ใช้โดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนัก ศึ กษา
ได้แก่ การตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษคําตอบของนักศึกษาและงานที่รับมอบหมาย การให้ ผู้เรียน
ประเมินตนเองเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบ การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา การประเมิน สาขาวิชาและหลักสูตรโดย
บุคลากรภายนอกและการรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
บางส่วนอาจดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีความร่วมมือทาง การศึกษา แต่จะมีกระบวนการอย่างไรนั้น
ขึ้ น อยู่ กั บ รายละเอี ย ดของการจั ด การและความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ของการดํ า เนิ น การร่ ว มกั น อย่ า งไรก็ ต าม
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนจะต้องรับผิดชอบในการทวนสอบ มาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐานไว้ได้
อย่างสม่ําเสมอ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เป็นการตรวจสอบหรือวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการ สอนตาม
รายละเอียดของรายวิชา ซึ่งแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอนอาจให้ ผู้เรียนทําการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment) ทั้ง 5/6 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3)
ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บางหลักสูตร จะกําหนดเพิ่มเป็นด้านที่ (6) ทักษะ
ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) กําหนดไว้ แต่ละประเด็นประเมินตนเองตามระดับการวัด
(อาจใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ) ซึ่งใน 5/6 ด้านที่ กล่าวมาก็จะมีข้อย่อย เพื่อที่จะดูความรับผิดชอบของ
แต่ละรายวิชาว่าสอนไปแล้วทําให้ผู้เรียนมีมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ 5/6 ด้านตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้ถ้าผลการประเมินทีํากว่
่ต่ าเกณฑ์ผู้สอนต้องกลับไป
พิจารณาทบทวนการจัดการเรียนการ สอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงวิธีสอนหรือรูปแบบการสอน
แล้วนําไปเขียนไว้ในรายละเอียด ของรายวิชา (มคอ.3) ของภาคการศึกษาต่อไป
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2.1 ความสําคัญของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นงานที่สําคัญงานหนึ่งในความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร
และอาจารย์ ผู้ ส อนที่ต้ องร่ ว มมื อ กัน ดํา เนิ นการอย่า งมี ประสิ ท ธิภ าพ ทั้ งนี้ เพราะการทวนสอบ ผลสั ม ฤทธิ์ มี
ความสําคัญต่อการพัฒนาปรับ ปรุงการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิช าและหลั กสูตรให้มี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนี้
1. ทราบระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่แต่ละรายวิชาได้รับจากการ กระจาย
ความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ ผู้สอน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงข้อพกพร่อง หรือส่งเสริมจุดเด่นของ ผู้เรียนเพื่อพัฒนาตนเอง
ต่อไป
2. ทราบประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสําหรับอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาปรับปรุงการ สอนให้
ดีกว่าเดิม
3. ทราบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็น ข้อมูล
สําคัญในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตร
2.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุในรายระเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งคู่มือกรอมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ
พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดเบื้องต้นอธิบายการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ทั้ง 8 หมวด ซึ่งหมวดที่
เกี่ยวข้องกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้แก่ หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผล นักศึกษา ข้อ 2 กระบวนการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยให้อธิบายกระบวนการที่ใช้ ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละรายวิชา เช่น ทวน สอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย
กระบวนการอาจจะต่างกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
จากการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ของหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยใน หมวด
5 ข้อ 2 จะแยกออกเป็น 2 ข้อย่อย คือ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
สําหรับคู่มือการทวนสอบเล่มนี้จะเกี่ยวข้องกับข้อย่อย 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะ
นักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
2.1.1 การกําหนดแนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ร่วมกันระหว่างนักศึกษากับ อาจารย์ผู้สอน
2.1.2 ในวิชาที่มีผู้สอนหลายท่าน/หลายกลุ่ม ให้ใช้แนวการบรรยายเดียวกัน ให้ ใช้เกณฑ์การ
วัดผลและข้อสอบร่วมกัน
2.1.3 การประกาศคะแนนสอบกลางภาค คะแนนเก็บ หรือคะแนนรายงาน มี การประกาศ
คะแนนให้นักศึกษาทราบก่อนสอบปลายภาค
จากเกณฑ์ดังกล่าว สาขาวิชากําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน ผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการเรียนการสอน โดยสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้ง ผู้เรียนและ
ผู้สอน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร ทั้งนี้ ผู้
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ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ จากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ดังนี้
1) การทวนสอบในระดับ รายวิช ากํา หนดให้ นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ รายวิชาทุก
รายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามรายละเอียดของ รายวิชา (มคอ. 3)
ร่วมกับรายงานผลการดําเนินการในระดับรายวิชา (มคอ. 5)
2) การทวนสอบจากจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาได้ดําเนินการร่วมกับอาจารย์ หรือจํานวนรางวัล
ที่นักศึกษาได้รับจากหน่วยงานทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการประยุกต์ผล การเรียนรู้แต่ละรายวิชา
หรือการบูรณาการความรู้จากรายวิชาไปสู่การปฏิบัติงานจริง
3) การทวนสอบโดยการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล จากความเห็ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอก ที่ม า ประเมิ น
หลักสูตร หรือ อาจารย์พิเศษ วิทยากร ที่มีต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
4) การทวนสอบจากผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรม เช่น จํานวนกิจกรรมการกุศล เพื่อสังคมหรื อ
ประเทศชาติ
จะเห็นได้ว่าการดําเนินการจะอยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับ อาจารย์
ผู้สอนให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพของ หลักสูตร ซึ่งจะต้อง
อาศัยความรู้ความเข้าใจในวิธีการและเทคนิคการวัดผลและประเมิน ผลเบื้องต้น เพื่อให้สามารถดําเนินการทวน
สอบได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงานทวน สอบ และยังสามารถนําไปปรับปรุงวิธี
สอนหรือรูปแบบการสอนนําไปเขียนไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของภาคการศึกษาต่อไป
2.3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายระเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ในหมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของ รายวิชา ข้อ
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ให้อาจารย์ผู้สอนระบุวิธีการ กระบวนการและขั้นตอน
ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่อาจารย์ผู้สอนกําหนดไว้ เพื่อเป็นแนวทางการ ดําเนินการและแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา โดยที่อาจารย์ผู้สอนสามารถนําข้อมูลที่ หลักสูตรกําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้ อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นั ก ศึ ก ษา ข้ อ 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการ เรี ย นรู้ ข ณะนั ก ศึ ก ษายั ง ไม่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษามาเขี ย นไว้ ใ น
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อให้การ ดําเนินการสอดคล้องกับสิ่งที่หลักสูตรกําหนดไว้มาสู่การปฏิบัติ เมื่อ
ดําเนินการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ตามที่ระบุไว้ อาจารย์ผู้สอนประเมินและสรุปผลนําไปเขียนไว้ใน รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ในข้อ 7 การทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ของนักศึกษา กําหนดให้ระบุวิธีการทวนสอบและสรุปผล
2.4 ปัจจัยสู่ความสําเร็จที่จําเป็นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
เมื่ อ หลั ก สู ต รได้ มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ต ามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ แ ต่ ล ะรายวิ ช าก็ จ ะเกิ ด การ
พัฒนาการเรียนการสอนและการปรับปรุงวิธีการสอนตลอดจนสื่อการเรียนการสอน ซึ่งการสอนจะต้องใช้ กลยุทธ์
การสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน การทวนสอบผล สัมฤทธิ์จะมีส่วน
ช่วยพัฒนาปรับปรุงกลยุทธิ์การสอนอย่างต่อเนื่อง และนําไปใช้ในการเรียนการสอน ดังนั้น ปัจจัยสู่ความสําเร็จที่
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จํ าเป็ น ต่อการพัฒ นามาตรฐานผลการเรี ย นรู้ในแต่ล ะด้านซึ่งสํ านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึ กษาให้ เป็น
แนวทางไว้ดังนี้
2.4.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
การพัฒนาด้านนี้เกี่ยวข้องกับการผสมผสานความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและปฏิบัติตน อย่าง
ถูกต้องตามกาลเทศะ ทัศนคติและวุฒิภ าวะในการตัดสินใจ ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒ นาจะรวมถึง การเป็น
แบบอย่างที่ดี การวิเคราะห์และสะท้อนพฤติกรรมของตนเองและของผู้อื่นในสถานการณ์ต่างกัน การอภิปรายเป็น
กลุ่มในเรื่องความขัดแย้งทางความคิดอย่างง่ายและที่ซับซ้อนมากขึ้น จะช่วยให้นักศึกษา เห็นค่านิยมของตนเองได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดยใช้หลักการทั่วไปว่า สิ่งที่ตนเชื่อควรเป็ นแนวทางกําหนดพฤติกรรมของตนเองได้
หลั ก ในการถ่ า ยทอดการเรี ย นรู้ จ ะต้ อ งมี ก ารอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ สถาน การณ์ ที่ เ ป็ น ไปได้ ห ลากหลาย รวมถึ ง
สถานการณ์ที่นักศึกษาจะต้องเผชิญในชีวิตภายหน้าและในการทํางาน แม้ว่าผลการเรียนรู้ด้านนี้อาจถูกจัดเป็น
รายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ควรใช้ทุกโอกาสในการเสริมการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชาที่สอน
รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2.4.2 การแสวงหาความรู้
การจัดภาพรวมอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างและเนื้อหาสาระในการเรียนการสอนไว้ ล่วงหน้า
และเมื่อมีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้น ควรจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จัดไว้นั้นและเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของ นักศึกษา เพื่อให้
ง่ายต่อการทําความเข้าใจและนํามาใช้ การใช้เครื่องมือช่วยจําและการทบทวนเนื้อหาที่ สําคัญเป็นระยะ ซึ่งจะช่วย
ให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้น จะอยู่ในความทรงจําได้ในระยะยาว
2.4.3 การพัฒนาทักษะทางปัญญา
การพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ สถานการณ์และ
แก้ไขปัญหาต่างๆเป็นลําดับขั้น ตอนตามแผนที่วางไว้และต้องฝึกปฏิบัติในหลาย สถานการณ์ รวมทั้ง ที่คล้ายคลึง
กับสถานการณ์ที่คาดว่าจะได้ใช้ในอนาคตเพื่อช่วยในการถ่ายทอดความรู้ และนําไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆตาม
ความเหมาะสมการพัฒนาความสามารถในการกําหนดและใช้ทักษะ ทางปัญญาในการแก้ไขปัญหาใหม่ที่ไม่คาดคิด
มาก่อน จําเป็นต้องมีการทํางานในการแก้ปัญหาแบบปลาย เปิดโดยให้ความช่วยเหลือในการจําแนกแยกแยะ และ
การประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นการ พัฒนาความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
นักศึกษาควรถูกฝึกให้สามารถสะท้อน กระบวนการคิดของตนเอง เมื่อพบกับงานใหม่ๆที่ท้าทายและสามารถ
พัฒนาการจัดการกลยุทธ์ในการคิด ของตนเองเมื่อต้องแก้ไขประเด็นปัญหาในหลายลักษณะ
2.4.4 การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
การมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและได้รับข้อมูลป้อนกลับต่อผลการทํางานที่สร้างสรรค์ ข้อมูล
ป้อนกลับดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้านักศึกษาได้วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองในสภาพแวด ล้อมที่เอื้อและ
สามารถพัฒนาเป็นหลักในการแสดงพฤติกรรมของตนเอง การพัฒนาความสามารถและ ความรับผิดชอบสําหรับ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจําเป็นต้องมอบหมายงานให้นักศึกษาที่จะพัฒนาและ กระตุ้นความสามารถเหล่านั้น ด้วย
ความมุ่งหวังให้มีผลงานที่ก้าวหน้าขึ้น ตามลําดับ
2.4.5 การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติเป็นลําดับขั้น ตอนตามที่วางแผนไว้พร้อมทั้ง ให้ข้อมูลย้อนกลับ และ
คําแนะนําในการปรับปรุงทักษะที่จําเป็นทางด้านการคํานวณอย่างง่ายแก่นักศึกษาเพื่อปรับปรุงทักษะ ที่จําเป็นทาง
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คณิตศาสตร์อย่างง่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาที่เข้าเรียนใน ระดับอุดมศึกษา
อาจมีความสามารถต่างกันในการใช้ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร ซึ่ง บางคนต้องได้รับการ
สอนเป็นพิเศษ ทั้งนี้อาจทําได้โดยการสอนโดยตรงร่วมกับการฝึกปฏิบัติและควรให้ ความช่วยเหลือในการพัฒนา
ทักษะเหล่านี้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสูงขึ้น ตามลําดับ
2.4.6 ทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
การจัดการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติเป็นลําดับขั้นตอน เพื่อให้นักศึกษา
1. มีทักษะพื้นฐานในการสร้างและพัฒนาสัมพันธภาพทางวิชาชีพ
2. มีทักษะพื้นฐานในการประเมินและวินิจฉัยปัญหาและวางแผนในการทํางานกับกลุ่มเป้าหมาย และ
บริบทแวดล้อมได้อย่างรอบด้าน
3. มีทักษะพื้นฐานในการแก้ไข ฟื้นฟู ป้องกัน คุ้มครอง พัฒนาและติดตามผลที่จะเกิดขึ้นต่อ ผู้ใช้บริการ
ครอบครัว กลุ่ม ชุมชนและสังคมอย่างเหมาะสม
4. มีทักษะพื้นฐานในการบันทึกรายงานประวัติผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5. มีทักษะพื้นฐานในการรวบรวมข้อมูล/วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการ
6. มีทักษะพื้นฐานในการจัดการโครงการ/กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมใน รูปแบบ
ต่าง ๆ
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องดําเนินการให้เป็นไป ตาม
มาตรฐานการอุด มศึ กษาและเกณฑ์ มาตรฐานที่ เกี่ ยวข้ อง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุด มศึ กษา แห่ งชาติ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) และรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่ได้ พัฒนาหรือปรับปรุง
แล้วผ่านความเห็นชอบตามขั้น ตอนสามารถเปิดรับนักศึกษาได้ เมื่อมีการจัดการเรียน การสอนแต่ละรายวิชาต้อง
สามารถทําให้ผู้เรียนเป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วย ดังนั้น การทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็น
วิธีการที่จะทําให้มั่นใจได้ว่าการดําเนินการเป็นไปตามที่กําหนดไว้ หรือไม่ มีสิ่งใดที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุงบ้าง
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลต่อผู้เรียน

ส่วนที่ 3
ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกําหนดกรอบแนวทางให้อาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้ บัณฑิต
และผู้ ประเมิน ภายนอกในการประเมินผลนักศึกษา กําหนดไว้ในรายละอียดของหลั กสู ตร (มคอ. 2) หมวด 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ในหัวข้อที่ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทฤธิ์ ของนักศึกษา
แยกเป็น 2 ประเด็น ประกอบด้วย การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา และ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา โดยให้แนว ทางการเขียนไว้โดยหลักสูตร
ต้องเขียนรายละเอีย ดการดําเนิ นการเอง และตรวจสอบการดํา เนินการได้จากการกําหนดเป็นตัวบ่งชี้ผ ลการ
ดําเนินงานไว้ในรายละอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อที่ 6 กําหนดให้มีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ รายละเอียด
ของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.4) (ถ้ามี) อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาเพื่อให้
เกิดแนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีความถูกต้องชัดเจน จึงได้กําหนดรายละเอียดไว้ดังนี้
3.1 ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทฤธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ระบบ หมายถึง การดําเนินงานที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยขั้น ตอน การทวน
สอบผลสัมฤทธิ์มีการกําหนดออย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ โดยประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร และกลุ่ม
บุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน ดังนั้น กลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติ และ เครื่องมือการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ระบบและกลไก หมายถึง ขั้นตอนการดําเนินงานที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบโดย
บุคลากร คู่มือ แนวทางการปฏิบั ติ และเครื่องมือการทวนสอบผลสั มฤทธิ์เป็นกลไกให้ การ ดําเนินการบรรลุ
เป้าหมาย
ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทฤธิ์ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย หมายถึง ขั้นตอนดําเนินการที่เป็นการตรวจสอบหรือวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดการ
เรีย นการสอนตามรายละเอีย ดของรายวิชาแต่ละรายวิชา เป็น หน้าที่ของอาจารย์ผู้ สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และคณะ/โรงเรียน เป็นผู้ดําเนินการให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จึงมีการ
กําหนดระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้
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3.2 ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาและระดับ
หลักสูตร
ระดับรายวิชา

ระดับหลักสูตร

อาจารย์ ผู้ ส อนศึ ก ษาเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะ
นํามาใช้ใน การทวนสอบผลสั มฤทธิ์
กับ มคอ.3 หรือ มคอ.4

อาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรรับทราบ
รายงาน การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
นักศึกษา

อาจารย์ ผู้ ส อนเลื อ กเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะ
นําไปใช้ทวนสอบ

อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา

อาจารย์ ผู้ ส อนดํ า เนิ น การทวนสอบ
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานผลการเรียนรู้

อาจารย์ผู้สอนประมวลผลและเขียน
รายงานผล การทวนสอบ

อาจารย์ผู้สอนนําเสนอรายงานต่อ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ หลั ก สู ต ร
พร้ อมแนวทางปรับ ปรุ ง รายงาน
สรุปใน มคอ. 5 หรือ มคอ. 6

คณะกรรมการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของ
นักศึกษา ศึกษารายงานรายงานการทวน
สอบ
-พิจารณาเอกสาร/หลักฐาน
-เก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้เครื่องมือการ
ทวน สอบผลสั ม ฤทธิ์ต ามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในแต่ละ ด้านและภาพรวม

คณะกรรมการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของ
นั ก ศึ ก ษา ประมวลผล รายงานและ
แ น ว ท า ง ป รั บ ป รุ ง เ ส น อ อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สรุปผล
-แจ้งผลและแนวทางปรับปรุงต่ออาจารย์
ผู้สอนและ รายงานวิทยาลัยศาสนศาสตร์
-รายงาน มคอ.7
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3.3 ขั้นตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ระบบ
กลไก กลไก
อาจารย์ผู้สอนศึกษาเครื่องมือที่จะนํามาใช้ใน การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์กับ มคอ.3 หรือ มคอ.4
อาจารย์ผู้สอนเลือกเครื่องมือที่จะนําไปใช้ทวนสอบ
อาจารย์ผู้สอนดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ นักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

อาจารย์ผู้สอน (สัปดาห์ที่ 15-17
ของแต่ละ ภาคการศึกษา)

อาจารย์ผู้สอนประมวลผลและเขียนรายงานผล การทวนสอบ

อาจารย์ ผู้ ส อนนํ า เสนอรายงานต่ อ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลั กสู ตรพร้ อมแนวทางปรั บปรุ ง รายงานสรุ ปใน มคอ. 5
หรือ มคอ. 6
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบรายงาน การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่งตั้ง คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ศึกษารายงาน
รายงานการทวนสอบ
-พิจารณาเอกสาร/หลักฐาน
-เก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้เครื่องมือการทวน สอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ ด้านและภาพรวม

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประมวลผล
รายงานและแนวทางปรั บ ปรุ งเสนอ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร
(หน้าถัดไป)

อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
(ภายใน 15 วัน หลังสิ้น สุดการ
สอบปลายภาคของภาค
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ 2 ใ น แ ต่ ล ะ ปี
การศึกษา)

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของหลักสูตร (ภายใน 10 วัน นับ
จ า ก วั น ที่ มี คํ า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ)
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สรุปผล
-แจ้งผลและแนวทางปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอน และรายงาน
วิทยาลัยศาสนศาสตร์
-รายงาน มคอ.7
สาขาวิ ช ารั บ ทราบรายงานการ ทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
นักศึกษาฯ

อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
(ภายใน 5 วั น นั บ จากวั น ที่
รับทราบผลการทวนสอบ)

สาขาวิชา (ภายใน 5 วัน นับจาก
วันที่รับทราบผลการทวนสอบ)

สาขาวิ ช า แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามการทวน สอบ
ผลสัมฤทธิ์ของสาขาวิชา
คณะกรรมการติดตามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ นักศึกษาฯ
ศึกษารายงานผลการทวนสอบ
-สรุปผลการทวนสอบเป็นข้อมูลระดับสาขาวิชา
-เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
คณะกรรมการติดตามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
รายงานผลต่อสาขาวิชา

คณะกรรมการติ ด ตามการทวน
สอบผลสั ม ฤทธิ์ (ภายใน 10 วั น
นั บ จ า ก วั น ที่ มี คํ า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ)
คณะกรรมการติ ด ตามการทวน
สอบผลสั ม ฤทธิ์ (ภายใน 10 วั น
นั บ จ า ก วั น ที่ มี คํ า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ)

สาขาวิชา
-แจ้ งผลและแนวทางปรั บปรุ งไปยั งอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบ
หลักสูตร
-รายงานผลต่อวิทยาลัยศาสนศาสตร์

สาขาวิ ชา (ภายใน 5 วั น นั บ จาก
วันที่รับทราบผลการทวนสอบ)

วิ ท ยาลั ย ศาสนศาสตร์ รั บ ทราบรายงานการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาฯ
วิทยาลั ยศาสนศาสตร์ใ ห้แ นวทางหรื อข้ อเสนอแนะแต่ล ะ
ระดับไป ดําเนินการในแต่ละระดับ
-ระดับคณะ
-ระดับหลักสูตร
-ระดับรายวิชา

วิ ท ย า ลั ย ศ า ส น ศ า ส ต ร์
(คณะกรรมการประจําวิทยาเขต)

ส่วนที่ 4
การดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ต ามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ะต้ อ งมี ก ารเตรี ย มการให้ พ ร้ อ มเพื่ อ ให้ ก าร
ดําเนินงานเป็นไปได้ด้วยดีและเกิดประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะต้องมี การ
วางแผนร่วมกันในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยแต่ละหลักสูตรอาจกําหนดให้ทุกรายวิชามีการทวน สอบผลสัมฤทธิ์
ไม่เฉพาะแต่ตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
4.1 การดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 6 กําหนดให้มีการทวน สอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย ร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรดําเนินการทวน สอบให้เป็นไปตามที่
ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม มาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอนกําหนดให้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม มาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
2. อาจารย์ ผู้ ส อนศึ ก ษาคู่ มื อ การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ เ ลื อ กเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะนํ า มาใช้ ใ นการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือ รายละเอียด
ของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.4)
3. อาจารย์ผู้สอนดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยกระบวนการ อาทิ การ
สอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมินผล ในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน โดยใช้ เครื่องมือ อาทิ
แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสํารวจ แบบประเมิน และแบบสัมภาษณ์
4. อาจารย์ผู้สอนประมวลผลและเขียนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ เรียนรู้
เพื่อใช้ประกอบการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
5. อาจารย์ ผู้ส อนนํ าเสนอรายงานการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ฯ ต่ออาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสูตร พร้อม
แนวทางปรับปรุง รายงานในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือ รายงานการ ดําเนินการของ
ประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.6)
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่งตั้ง คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก
มาร่วมเป็นกรรมการ โดยมีจํานวนตามความเหมาะสม
7. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ศึกษารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์ผู้สอน โดย
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานและสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้เครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในแต่ละด้าน
และภาพรวม
8. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทําการประมวลผลข้อมูล และจัดทํารายงานพร้อมเสนอ แนวทาง
ปรับปรุงเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9. อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รแจ้ ง ผลและแนวทางปรั บ ปรุ ง ต่ อ อาจารย์ ผู้ ส อนและรายงานผลต่ อ
สาขาวิชา รวมถึงรายงานในรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
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10. สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ศึกษา รายงานผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯแล้วสรุปผลพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนา
11. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯรายงานให้สาขาวิชาทราบ เพื่อแจ้งผล
และแนวทางปรับปรุงไปยังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเสนอต่อวิทยาลัยศาสนศาสตร์
12. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ รับทราบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯและให้แนวทางหรือ เสนอแนะให้ไป
ดําเนินการระดับหลักสูตร และระดับรายวิชา
4.2 การเตรียมการด้านปัจจัยเกี่ยวกับการดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
4.2.1 การเตรียมประกาศ กฎ ระเบียบและเอกสารที่กี่ยวข้อง
การเตรี ย มประกาศ กฎ ระเบี ย บและเอกสารที่ เ กี่ ย วกั บ การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ฯ คู่ มื อ ตลอดจน
แบบฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินการ เช่น
1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.
2552
2) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขา/สาขา วิช า
(มคอ.1) ที่เป็นของหลักสูตรนั้น ๆ
4) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
5) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
6) คู่มือมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
7) คู่ มื อ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2552 ของสํ า นั ก งาน คณะ
กรรมการก
4.2.2 การเตรียมบุคลากร
การเตรียมบุคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ต้องพิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถและความสนใจในด้านนี้ควรเตรียมบุคลากรก่อนการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ทําความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ประกาศ กฎ ระเบียบร่วมกัน ทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการดําเนิ นการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ฯ และทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ หากไม่มีบุคลากรผู้ช่วย อาจารย์ผู้สอนอาจต้องเตรียม
พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้สามารถดําเนินการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ได้ในระดับรายวิชา ซึ่งการ
ดําเนินการเตรียมบุคลากรผู้ช่ วยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ หลักสูตร อาจดําเนินการเองโดยการจัดประชุมชี้แจง
อบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือประชุมกลุ่มย่อย
4.2.3 การเตรี ย มเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ดํ า เนิ น การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ต ามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข อง
นักศึกษา
1) การประชุมวิเคราะห์จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์จากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อ
กําหนดความสามารถหรือคุณลักษณะของนักศึกษาที่ต้องมีหลังสิ้น สุดการเรียนการสอน รายวิชา
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2) การประชุมเพื่อกําหนดวิธีการและรูปแบบของเครื่องมือว่าควรใช้วิธีการใด และ เครื่องมือ
ประเภทใด เช่น การสังเกตและแบบบันทึกการสังเกต การสัมภาษณ์และแบบประเมิน แบบทดสอบ เป็นต้น
3) การประชุ มปฏิบั ติ การการพิ จารณาเครื่อ งมื อ ที่ม หาวิ ทยาลั ยรวบรวมไว้เ พื่อ ปรั บ ปรุ ง ให้
สอดคล้องกับรายวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องการทวนสอบ และให้เป็นไปตามหลักการและ วิธีการของ
เครื่องมือประเภทนั้น
4) กรณีที่ไม่ใช้เครื่องมือที่มหาวิทยาลัยจัดทําไว้ ผู้สอนอาจสร้างเครื่องมือที่เห็นว่า เหมาะสมกับ
แต่ละรายวิชาหรือหลักสูตรโดยให้เป็นเป็นไปตามหลักการและวิธีการของเครื่องมือประเภท นั้น ทั้งนี้ต้องมีการ
ทดลองใช้เครื่องมือและพิจ ารณาผลการทดลองใช้เครื่องมือเพื่อปรับปรุงเครื่องมือและ แก้ ไขข้อบกพร่องให้ มี
คุณภาพ
4.2.4 การดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาต้องอาศัยภาวะผู้นําของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง มาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาองค์ประกอบของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ควรดําเนินการดังต่อไปนี้
1) การมีส่วนร่วม บุคลากรทั้ง หมดของหลักสูตรและคณะ/โรงเรียนควรมีส่วนร่วม อย่างจริงจัง
ยิ่งมีส่วนร่วมในการดําเนินการมากเท่าใดก็จะทําให้แต่ละบุคคลมีความเข้าใจและเห็นความ สําคัญในงานนี้มาก
ยิ่งขึ้น
2) การกําหนดประเด็นที่จะทวนสอบ มีการวิเคราะห์พฤติกรรมหรือข้อมูลสําคัญที่จะ ทวนสอบ
และควรจะจัดตามลําดับความสําคัญ
3) การวางแผน เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 และมคอ.3 หรือ มคอ.4 เน้นที่การ พัฒนามิใช่
เพีย งการได้ข้อมูล จากการทวนสอบเท่านั้ น และการมีส่ ว นร่ว มในการวางแผนจะช่ว ยให้ บุคลากร เข้าใจการ
ดําเนินการมากยิ่งขึ้น
4) การปฏิบัติงานตามขั้นตอนในแผน ต้องการดําเนินการตามแผนและปรับปรุงเปลี่ยน แปลง
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการทวนสอบสอดคล้องที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 และมคอ.3 หรือ มคอ.4
5) การประเมินการทวนสอบ ต้องการประเมินผลการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ โดยการกํา หนด
รายละเอียดที่จะชี้บ่งความสําเร็จของการประเมินการทวนสอบสอดคล้องที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 และ มคอ.3 หรือ
มคอ.4 เพื่อนําผลที่ได้ไปพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
6) การปรั บ ปรุ ง ควรมีการติด ตามผลการดํา เนิน งานเพื่อ พัฒ นาปรับ ปรุง การทวนสอบ ตาม
ความสําเร็จของตัวบ่งชี้
การดําเนิ นการทวนสอบผลสั มฤทธิ์แสดงให้เห็นถึงความสํ าคัญของบทบาทของอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้หลายประการ ซึ่งหากมีการดําเนินการตามปัจจัยที่ กล่าวมาข้างต้นจะ
เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ สําหรับมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านนั้น ด้านที่ต้องจะให้
ข้อมูลเพิ่มเติมในการดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คือ ด้านความรู้ ซึ่งสามารถ ดําเนินการได้หลายวิธี โดยเฉพาะ
กระบวนการวัดและประเมินผลความรู้ อาจารย์ผู้สอนจะใช้แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือในระดับรายวิชา จึงขอ
กําหนดเป็นแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ โดยมีรายละ เอียดดังนี้
1. อาจารย์ผู้สอนแจ้งนักศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อสอบที่จะใช้ เช่น ลักษณะ จํานวน พฤติกรรมที่
จะวัด
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2. จัดทําผังข้อสอบ (Test Blueprint) ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาย่อยและพฤติกรรม (อาจยึด
ตามแนวทาง Cognitive Domain ของ Bloom 6 ด้าน หรืออื่น ๆ คามความเหมาะสม ในกรณีที่ เป็นวิชาเดียวกัน
ผังข้อสอบควรเป็นอย่างเดียวกัน)
3. ออกข้อสอบตามผังข้อสอบ โดยยึดตามหลักการสร้างข้อสอบ กรณีรายวิชามีอาจารย์ผู้สอน หลายคนให้
ผู้รับ ผิดชอบรายวิชาประสานงานกับ คณาจารย์ ทําการส่งข้อสอบตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลั ย กําหนด เพื่อ
รวบรวมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง พิจารณาเป็น รายข้อว่าเป็นข้อสอบ
ที่ดีและตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.3 หรือไม่
4. นําข้อสอบ (ฉบับร่าง) ให้ผู้เชี่ยวชาญทางการวัดผลจํานวนอย่างน้อย 3 คน พิจารณาความ เหมาะสม
และสอดคล้องกับผังข้อสอบที่กําหนดไว้ (อาจดําเนินการหาค่า IOC ด้วย)
5. นําข้อสอบมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ (และอาจนําไปให้ผู้ เชียวชาญ พิจารณา อีกครั้ง
หนึ่ง)
6. นําข้อสอบ (ฉบับร่าง) ไปลองใช้ Try-out) กับนักศึกษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับนักศึกษาที่สอน จํานวน
อย่างน้อย 30 คน และนํามาหาค่าคุณภาพทั้ง ฉบับ (ความเชื่อมั่น) และรายข้อ (อํานาจจําแนก และ ความยาก
พอเหมาะ) เลือกเฉพาะข้อสอบที่มีคุณภาพรายข้อตามเกณฑ์ จัดทําเป็นข้อสอบฉบับสมบูรณ์
7. นําข้อสอบไปใช้วัดความรู้ของนักศึกษาต่อไป
4.3 การดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
4.3.1 การเตรียมการ
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคการ ศึกษา เพื่อ
ชี้แจงนโยบาย สร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอน การวัดและ การประเมินผล
การส่งเอกสารประกอบการสอนหรือตํารา การพิจารณารายละเอียดใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 รวมถึงกําหนดรายวิชา
และเครื่องมือที่จะใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ระยะเวลาที่จะดําเนินการ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ซึ่งควรระบุไว้ใน
มคอ.3 และ มคอ.4 อาจเป็นสัปห์ดาที่ 15 - 17 ของภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษารับทราบ
2) อาจารย์ ผู้ ส อนวางแผนการทวนสอบโดยพิจารณาธรรมชาติของรายวิช าว่า เป็น ราย วิช า
บรรยายหรือปฏิบัติ ในมคอ.3 ระบุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ คํา อธิบายรายวิชา การพัฒนาการ เรียนรู้ของ
นักศึกษาแผนการสอนและการประเมินผล การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน รายวิชา เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนจะมีการทวนสอบว่านักศึกษาได้รับความรู้ หรือความสามารถ หรือ ทักษะ หรือมีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป หรือเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้
3) อาจารย์ผู้สอนศึกษาคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เครื่องมือที่จะใช้และการดําเนิน การตาม
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.3 หมวด 7 ข้อ 4 ว่า จะต้องมีการ
เตรียมการอะไรบ้าง เช่น การเตรียมเครื่องมือที่จะใช้ วิธีการทวนสอบ ระยะเวลา สถานที่ คณะกรรมการ และ
บุคลากรที่เป็นผู้ช่วยดําเนินการ เป็นต้น
4.3.2 การดําเนินการ
1) อาจารย์ผู้สอนกําหนดวันที่จะดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้นักศึกษาทราบ ในช่วงสัปดาห์
ที่ 15-17 ของภาคการศึกษา
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2) อาจารย์ ผู้ ส อนจั ดเตรี ย มเครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากรและสิ่ งที่ เกี่ย วข้อ งในการทวน สอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยแยกเครื่องมือเป็นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ เช่น แบบทดสอบปลายภาค การศึกษา แบบ
สั งเกตการปฏิบั ติงาน หรื อประเมิน จากผลงาน เป็นต้น สํ าหรับการประเมิน ทวนสอบ ผลสั มฤทธิ์ อีก 4 ด้า น
ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้แบบ
ประเมินจากเครื่องมือที่มหาวิทยาลัยฯกําหนดให้ หรือ อาจใช้เครื่องมือหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพิ่มเติมก็ได้
3) ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา สําหรับด้านความรู้นั้น เป็นแบบทด สอบสามารถ
ดําเนินการทวนสอบตามกําหนดการที่นักศึกษาสอบปลายภาคการศึกษา ทั้งรายวิชาที่จัด สอบในตารางและนอก
ตาราง (ผู้สอนจัดสอบเอง) สําหรับด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรกําหนดและดําเนินการแยกจากการสอบปลายภาคการศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนหรือการใช้เวลาของ
นักศึกษา ก่อนให้นักศึกษาลงมือทําแบบประเมินนั้น ผู้ ประเมินต้องชี้แจงว่าเป็นการประเมินเพื่อการพัฒนา ผลการ
ประเมินไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษา ขอให้ลง มือทําอย่างเต็มที่และให้ข้อมูลที่เป็นจริง
4) อาจารย์ผู้สอนประเมินผลและเขียนรายงานผลในแบบฟอร์ม และ มคอ.5 หรือ มคอ.6 ให้
เรียบร้อยเพื่อนําเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของนักศึกษาที่ทําการสอน
5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา ดําเนินการ
แต่งตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเพื่อพิจารณารายงานและเอกสารหลักฐาน ประกอบและอาจมี
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพิ่มเติม เมื่อกรรมการสรุปผลการประเมินการทวนสอบแล้ว แจ้งให้อาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตรทราบพร้อมข้อเสนอแนะหรือแนวทางปรับปรุง
6) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผล แจ้งผลการทวนสอบไปยังอาจารย์ผู้สอน รายงานผลการ
ดําเนินการให้วิทยาลัยศาสนศาสตร์ทราบ และรายงานในรายงานผลการดําเนินการของ หลักสูตร (มคอ.7) เมื่อสิ้น
ปีการศึกษา
7) สาขาวิชา แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับ สาขาวิชา ซึ่งอาจเป็น
ดุลพินิจของผู้อํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ พิจารณาความสมบูรณ์ของรายงาน ทั้งนี้อาจใช้ผลการทวนสอบ
ระดับหลักสูตรโดยไม่จําเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ ระดับ สาขาวิชา ก็ได้ หากเห็น ว่าผลการทวน
สอบนั้นเป็นที่เชื่อถือ ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วสรุปนําเสนอต่อคณะ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป
4.4 การรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
การรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพื่อนําข้อค้นพบ ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นผลจาก การ
รวบรวมการวิ เคราะห์ และการแปลความหมายข้อ มู ล มารายงานไว้ใ น มคอ.5 หมวดที่ 3 และแบบรายงาน
พฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ผู้สอนสําหรับระดับรายวิชาและรายงานใน มคอ.7 สําหรับระดับ หลักสูตร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใน มคอ.5 หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของ รายวิชา
ข้อ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยระบุวิธีการทวนสอบและสรุปผล
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2) รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิในแบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ผู้สอน สําหรับระดับ
รายวิชา ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถนําไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานให้เหมาะสม กับรายวิชาของ
ตนเอง
3) รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใน มคอ.7 ซึ่งเป็นการสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตร ในปี
การศึกษานั้นและวางแผนการพัฒนาหรือปรังปรุงต่อไป โดยผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา ต้องนํามา
เป็ น เอกสารหลั ก ฐานของใน มคอ.7 หมวดที่ 6 สรุป การประเมิ นหลั กสู ตร ข้อ 3 การประเมิน คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ข้อที่ 6 “มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ เรียนรู้ที่กําหนดไว้ใน
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

ส่วนที่ 5
การรายงานผล การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตรสามารถดําเนินการได้ หลายวิธีการ
อยู่ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนได้ตกลงกัน เมื่อดําเนินการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์แล้วจะต้อง
มีการเขียนรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้วย นอกจากแบบรายงานแล้ว หลักสูตร ต่างๆ ต้องรายงานใน รายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของ หลักสูตร (มคอ.7)
เมื่อประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แล้วจะต้องรายงานผลการทวนสอบผลสั มฤทธิ์เพื่อนําข้อ ค้นพบ
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นผลจากการรวบรวมการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลมา รายงานไว้ใน
มคอ.5 หมวดที่ 3 และแบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ผู้สอน สําหรับระดับราย วิชา และรายงานใน
มคอ.7 สําหรับระดับหลักสูตร
5.1 การรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาใน มคอ.5 (ให้ดูรายละเอียดตาม มคอ. 5)
5.2 แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ผู้สอน (ดูตัวอย่างแบบรายงานด้านล่าง)
5.3 การรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรใน มคอ.7 (ให้ดูรายละเอียดตาม มคอ. 7)
แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ผู้สอน
สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
รหัสวิชา..............................................................ชื่อวิชา..............................................................................................
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด............................... รูป/คน วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน.............................................................
1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม

พฤติกรรมที่ควรแก้ไข

แนวทางแก้ไข

2.ด้านความรู้ พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม

พฤติกรรมที่ควรแก้ไข

แนวทางแก้ไข
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3.ด้านทัะทางปัญญา พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข

แนวทางแก้ไข

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข

แนวทางแก้ไข

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข

แนวทางแก้ไข

6.ทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม

แนวทางแก้ไข

พฤติกรรมที่ควรแก้ไข

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ..................................................................................................................................
ลงชื่อ. ................................................................................................................................ .........................................
วันที่รายงาน................................................................................................................................................................
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