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การทวนสอบ (Verification) คืออะไร

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้  
หมายถงึ กระบวนการหาหลักฐานเพื่อยืนยันหรือสนับสนุนว่า นักศึกษาทุกคน 
มีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้เป็นอย่างน้อย 

สถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ดัการเรียนการสอนจ�าเป็นต้องด�าเนนิการให้มกีารทวนสอบ 
ในทุกระดับการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าจะได้รับ 
การจัดการศึกษาที่ดีและมีมาตรฐาน (Oliva & Gordon II, 2013; Ornstein & 
Hunkins, 2018) ซึง่ต้องเริม่จากหน่วยเลก็ทีส่ดุนัน่คอื ระดบักระบวนวชิา (Course) 
และน�าไปสู่ระดับโปรแกรม (Program) ของหลักสูตร

การทวนสอบมาตรฐานบางส่วนอาจจะด�าเนนิการโดยสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ๆ 
ทีม่คีวามร่วมมอืทางการศกึษาได้ แต่จะมกีระบวนการอย่างไรนัน้ ข้ึนอยูกั่บรายละเอยีด 
ของการจัดการและความมีประสิทธิภาพของการด�าเนินงานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม
สถาบันอุดมศึกษาที่ เป ิดสอนจะต้องรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐาน 
เพื่อให้มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างสม�่าเสมอ (ส�านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา, 2552)
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มาตรฐานผลการเรียนรู้คืออะไร

มาตรฐานผลการเรยีนรู ้(Learning Outcomes) คอื ข้อก�าหนดของคณุภาพ
เกี่ยวกับผลลัพธ์ของผู ้ เรียนในระดับอุดมศึกษาที่ส�านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (2552) ได ้ระบุว ่า ทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา 
ต้องด�าเนินการจัดหลักสูตร จัดการเรียนการสอน วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ซึ่งครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

   สารสนเทศ
ส่วนแต่ละหลักสตูรสามารถเพิม่ด้านที ่6 ทกัษะพสิยั หรอืด้านความสามารถ 

อื่นๆ เพ่ิมเติมที่เฉพาะเจาะจงของตนเองได้ตามความเหมาะสมของอัตลักษณ ์
เฉพาะศาสตร์ หรือให้เป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) ได้

การทวนสอบมีกี่ระดับ

การทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูโ้ดยทัว่ไป 
จะด�าเนินการอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร
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การทวนสอบส�คัญอย่างไร

ความส�าคญัของการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ 
เป็นดังนี้

1. การทวนสอบระดับกระบวนวิชา 
1.1 ช่วยให้อาจารย์ผูส้อนได้ตรวจสอบการก�าหนดวตัถปุระสงค์ของกระบวนวชิา 

ว่าสอดคล้องหรือเป็นไปตามธรรมชาติของวิชาหรือไม่ และท่ีส�าคัญสอดคล้องกับ 
การกระจายความรบัผดิชอบในหลกัสตูร (Curriculum Mapping) ตามความรบัผดิชอบหลกั 
(จุดด�า) และความรับผิดชอบรอง (จุดขาว) ที่ได้ก�าหนดไว้ในทั้ง มคอ.2 มคอ.3 และ  
มคอ.4 หรือไม่ อย่างไร

1.2 ช่วยให้อาจารย์ผู ้สอนได้พิจารณาเก่ียวกับองค์ความรู้ในเนื้อหาสาระ  
ทักษะ การปฏิบัติ/ปฏิบัติการ และพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ว่าครอบคลุม  
มคีวามถกูต้อง ทนัสมยั และเหมาะกับสงัคมในยคุปัจจุบันและอนาคตอยูห่รอืไม่ ส่วนใดยาก 
หรือง่ายเกินไป รวมทั้งเนื้อหาสาระที่จัดไว้ช่วยพัฒนานักศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของกระบวนวิชาที่ก�าหนดไว้ด้วยหรือไม่

1.3 ช่วยให้อาจารย์ผู้สอนได้ทบทวนการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนในแต่ละหัวข้อหรอืแต่ละชัว่โมงว่าเหมาะสมตามเนือ้หาสาระ เหมาะสมกบัผูเ้รยีน 
Gen Z ในปัจจุบันหรือไม่ กิจกรรมใดประสบความส�าเร็จมากหรือส�าเร็จน้อย หัวข้อใด 
ใช้เวลามากกว่าปกติ การมีกิจกรรมอื่นๆ แทรกระหว่างภาคการศึกษาและการแก้ปัญหา  
รวมทั้งตรวจสอบว่ากิจกรรมการเรียนการสอนนั้นช่วยพัฒนาให้นักศึกษามีความรู ้ 
ความสามารถตามวตัถปุระสงค์ของกระบวนวชิาและผลการเรยีนรูท้ั้งความรบัผดิชอบหลกั 
(จุดด�า) และความรับผิดชอบรอง (จุดขาว) ตลอดจนควรมีการปรับปรุงหรือจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหม่ๆ และจะเลือกใช้สื่อดิจิทัลท่ีน่าสนใจเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้
นักศึกษาหรือไม่ อย่างไร

1.4 ช่วยสะท้อนให้อาจารย์ผู้สอนได้ทบทวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา ว ่าตรงตามวัตถุประสงค ์ของกระบวนวิชาและผลการเรียนรู  ้
ในความรับผิดชอบหลัก (จุดด�า) หรือไม่ อย่างไร อาจารย์ผู ้สอนใช้เครื่องมือ 
ในการวัดผลเหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนรู ้ที่คาดหวังไว้หรือไม่ อาทิ ข้อสอบ  
แบบประเมินการน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม รูบริกส์ (Rubrics) 
การให้คะแนน เป็นต้น ก�าหนดสัดส่วนการให้คะแนนเหมาะสมตามธรรมชาติวิชาเพียงใด 
และมีประเด็นที่ควรปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไรบ้าง
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2. การทวนสอบระดับหลักสูตร 
1.1 ช่วยให้อาจารย์ผู ้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ�าหลักสูตร  

ได้มองเห็นภาพรวมของประสทิธภิาพและประสทิธผิลของหลกัสตูร ท้ังผลการเรยีน (เกรด) 
ในแต่ละกระบวนวิชาและผลการประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละกระบวนวิชา  
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของเนื้อหาสาระ การสอน การวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งอาจน�าไปสู่การปรับการกระจายความรับผิดชอบ 
ในหลักสูตร (Curriculum Mapping) ตามความรับผิดชอบหลัก (จุดด�า) และ 
ความรับผิดชอบรอง (จุดขาว) ใหม่ในหลักสูตร

1.2 ช่วยให้อาจารย์ผู ้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ�าหลักสูตร  
ได้ทบทวนการด�าเนินงานที่ผ่านมาของหลักสูตร ตั้งแต่กระบวนการออกแบบและพัฒนา
เนื้อหาสาระในหลักสูตรที่เกี่ยวพันทั้งปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
สมรรถนะทั่วไปและเฉพาะสาขาของหลักสูตร การก�าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต 
(Program Learning Outcome: PLO) จุดเด่นของหลกัสตูร กระบวนวชิาต่างๆ กจิกรรม
เสรมิหลกัสูตร (Extracurricular activity) ฯลฯ ว่าสอดคล้องกนัและบรรลตุามเจตนารมณ์
ที่ต้ังใจไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างไร  
และที่ส�าคัญการด�าเนินงานท่ีผ่านมาน้ันสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ ์
ของคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากน้อยเพียงใด

1.3 ช่วยให้อาจารย์ผู ้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ�าหลักสูตร  
ได้แนวคิด มุมมองใหม่ และผลสะท้อนในทุกมิติเพื่อเป็นสารสนเทศน�ามาสู่การปรับปรุง
หลักสูตรในทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะความถูกต้องของการก�าหนดเนื้อหาและ 
ทักษะการปฏิบัติต่างๆ ตามธรรมชาติของศาสตร์ ความทันสมัยของเนื้อหาสาระที่เหมาะ
กับสังคมยุคดิจิทัล โอกาสที่นักศึกษาเมื่อส�าเร็จการศึกษาไปแล้วจะน�าเอาองค์ความรู้ 
ทกัษะ และคณุธรรมจริยธรรมทีไ่ด้เรยีนรูจ้ากหลกัสตูรไปใช้จรงิในโลกแห่งการท�างาน และ
ที่ส�าคัญควรสะท้อนอัตลักษณ์ของความเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย

1.4 ช่วยให้ก�าลงัใจแก่อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร  
ว่าผลลัพธ์ของผู้เรียนที่ส�าเร็จการศึกษาไปเป็นบัณฑิตนั้น มีภาวะการมีงานท�าอยู่ระดับ 
ทีน่่าพอใจ มคีวามรูค้วามสามารถและคณุลกัษณะเหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้และ/หรือสภาวิชาชีพ เป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีคุณธรรม
และคุณภาพ มีทักษะการเป็นพลเมืองโลก (อุษณีย์ ค�าประกอบ, 2562; อัจฉราพร  
ศรีภูษณาพรรณ, 2562) มุ่งมั่นในการฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ สามารถครองตน ครองคน 
และครองงาน รวมทัง้มมีโนส�านึกทีดี่ต่อสงัคม เมือ่ส�าเร็จการศึกษาไปแล้วมากน้อยเพยีงใด
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คณะกรรมการทวนสอบระดับกระบวนวิชา คณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร

1. ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ
2. หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขา
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5. อาจารย์ประจ�าหลักสูตร
6. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เชี่ยวชาญ 
   ในศาสตร์นั้น
7. ผู้ใช้บัณฑิต
   ฯลฯ

1. ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ
2. หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขา
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เชี่ยวชาญ 
    ในศาสตร์นั้น
4. ผู้ใช้บัณฑิต
5. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. ผู้ให้ทุน/สนับสนุนการศึกษา (ถ้ามี)
7. ผู้แทนสภาวิชาชีพ (ถ้ามี)
   ฯลฯ

ผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล

1. อาจารย์ผู้สอน
2. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาน้ัน
3. ฝ่ายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
    ฯลฯ

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ประจ�าหลักสูตร
3. นักศึกษาในสังกัดหลักสูตรนั้น
4. บัณฑิต
5. ผู้ใช้บัณฑิต
6. ผู้บริหาร
7. ฝ่ายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
8. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ผู้ปกครอง
    ฯลฯ

คณะกรรมการทวนสอบประกอบด้วยใครบ้าง

 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
สามารถแบ่งได้ตามระดับการทวนสอบ คือ คณะกรรมการทวนสอบระดับกระบวนวิชา
และคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร องค์ประกอบ แสดงได้ดังตาราง
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การทวนสอบท�อย่างไร
การทวนสอบทั้ง 2 ระดับ คณะกรรมการทวนสอบสามารถด�าเนินการได้ดังนี้  

(นาตยา ปิลันธนานนท์, 2560; ฤตินันท์ สมุทร์ทัย, วีณา วโรตมะวิชญ และ 
เสาวนิตย์ เจริญชัย, 2560)

1. การทวนสอบระดับกระบวนวิชา
 การทวนสอบระดบักระบวนวชิา เป็นการด�าเนินการเพือ่หาหลกัฐานเพือ่ยนืยนั 

ว่าอาจารย์ผู ้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนตั้งแต่การวางแผน การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน การวดัและประเมินผลการเรยีนรู ้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคล้อง
ตามท่ีได้ก�าหนดความรับผิดชอบไว้ใน มคอ.3 (จุดด�าและจุดขาว) 

1.1 กลยุทธ์การทวนสอบระดับกระบวนวิชา
       คณะกรรมการทวนสอบ สามารถด�าเนินการได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

- สุ ่มประเมินรายละเอียดของกระบวนวิชาว่า ผลการเรียนรู้ที่ก�าหนด 
สอดคล้องกับความรับผิดชอบในหลักสูตรหรือไม่

- สุ่มประเมินข้อสอบของกระบวนวิชาว่า ครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่
ก�าหนดไว้ในรายละเอียดของกระบวนวิชาหรือไม่

- พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
ที่สอดคล้องกับที่ก�าหนดในรายละเอียดของกระบวนวิชา

- พิจารณาความเหมาะสมของการตรวจให้คะแนนจากกระดาษค�าตอบ 
ของนักศึกษา แบบฟอร์มการให้คะแนน ที่มาของเกรด และกระบวนการตัดเกรด 

-  ตรวจสอบผลการประเมินการเรยีนรูข้องนกัศกึษา (คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ
- พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชา
- ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนนกับข้อสอบ 

ในกระดาษค�าตอบ
- เปรยีบเทยีบการให้คะแนนจากกระดาษค�าตอบเดยีวกนั ในเนือ้หาสาระนัน้ 

โดยอาจารย์ผู้สอนกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกสถาบัน
- พิจารณาความเหมาะสมของการมอบหมายและประเมนิรายงาน โครงงาน  

และอื่นๆ ที่ให้ผู้เรียนท�า
- ตรวจสอบผลการสอบ ผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับจ�านวนและลักษณะของผู้รับบริการ
- ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานในโครงการประสบการณ์ภาคสนาม 

ของนักศกึษา และรายงานกรณศีกึษาในวชิาภาคปฏบิตัทิีน่กัศกึษาท�า เพือ่ขอรบัการประเมนิ
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- ตรวจแบบฟอร์มการให้คะแนนการปฏิบัตงิาน  (Performance Evaluation)
- การให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา
- ดูรายงานและหลักฐานการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา
- ตรวจสอบการประเมนิด้วยวธิอีืน่ทีก่�าหนดในรายละเอยีดวชิา (มคอ.3 และ 4)
- ตรวจสอบการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ถ้ามี)

การทวนสอบจากการประเมนิของนกัศึกษาเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน 
ของอาจารย์ผู้สอน สามารถด�าเนินการได้ดังนี้

- พิจารณาจากผลการประเมินการสอนของนักศึกษา เกี่ยวกับประสิทธิผล
ของกระบวนวิชา วิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ

- พิจารณาข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพื่อปรับปรุงกระบวนวิชา
- สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
- การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา การสะท้อนคิด  

(Reflective journal) ของนักศึกษา

1.2 วิธีการทวนสอบระดับกระบวนวิชา
- การตรวจสอบ
- การประเมิน
- การสอบถาม
- การสัมภาษณ์
- การสังเกต
- การส�ารวจ

2. การทวนสอบระดับหลักสูตร
 การทวนสอบระดับหลักสูตร เป็นกระบวนการด�าเนินการเพื่อหาหลักฐาน 

เพื่อยืนยัน พิสูจน์ สนับสนุนการด�าเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ�าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และผู้มีส่วน 
รับผิดชอบในหลักสูตรว่าได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีมาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับได้ เพื่อน�าไปสู ่การประเมิน ปรับปรุง และยกระดับการด�าเนินงาน 
ของหลักสูตรและประกันคุณภาพหลักสูตร
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2.1 กลยุทธ์การทวนสอบระดับหลักสูตร
คณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร สามารถด�าเนินการได้ดังตัวอย่าง 

ต่อไปนี้
- ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ้ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู ้ทุกด้าน 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (มคอ.1) และ/หรือ มคอ.2
- ประเมินความส�าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยประเมินจาก

• แหล่งฝึกงาน สถานประกอบการที่ไปสหกิจศึกษา แหล่งฝึก 
  ประสบการณ์วิชาชีพ

• ผู้ใช้บัณฑิต
• บัณฑิตใหม่
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ดจูากผลงาน รางวัล กจิกรรมของนกัศกึษา ทีส่ามารถวัดเป็นรปูธรรมได้ เช่น
• จ�านวนโปรแกรมส�าเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย
• จ�านวนสิทธิบัตร
• จ�านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
• จ�านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ
• จ�านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

- พจิารณาผลการสอบประมวลผลการเรยีนรูโ้ดยรวม ก่อนส�าเรจ็การศึกษา 
(Exit Examination)

- การเทยีบเคียงผลการทดสอบการเรยีนรูข้องนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
กบันกัศกึษามหาวทิยาลยัอืน่ โดยใช้ข้อสอบกลางของเครอืข่ายสถาบัน หรอืของสมาคมวชิาชีพ

- พิจารณาผลการสอบจากการแลกเปลี่ยนข้อสอบในเนื้อหาสาระท่ีส�าคัญ
ระหว่างหลักสตูรเดยีวกนัในต่างมหาวทิยาลยั หรอืการใช้ข้อสอบกลางของเครอืข่ายสถาบนั 
อุดมศึกษาสาขาวิชาเดียวกัน แล้วเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของแต่ละสถาบัน

- พิจารณาภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต
- ดูจากความคิดเห็นที่มีต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต 

ในการประกอบอาชีพ
- ประเมนิจากบณัฑติทีไ่ปประกอบอาชพีในส่วนของความพร้อมและความรู ้

จากสาขาวิชาที่เรียน ซึ่งก�าหนดในหลักสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็น 
ในการปรบัหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
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- พิจารณาจากการประเมินต�าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงาน 
ของบัณฑิต

- การสอบถามผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ และ/หรือการส่ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีส�าเร็จการศึกษาและเข้าท�างาน 
ในสถานประกอบการนั้นๆ

- การประเมินจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ
สอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู ้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ  
ของบณัฑติทีส่�าเรจ็การศึกษาและเข้าศกึษาต่อเพือ่ปรญิญาทีส่งูขึน้ในสถาบนัอดุมศึกษาอืน่ๆ 
ที่มีความร่วมมือทางด้านการศึกษาด้วยกัน

- ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์
พิเศษต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา

2.2 วิธีการทวนสอบระดับหลักสูตร
- การส�ารวจ   - การสังเกต
- การสอบถาม  - การสัมภาษณ์
- การประชุม   - การตรวจสอบ
- การประเมิน

เงื่อนไขความส�เร็จของการทวนสอบคืออะไร
การทวนสอบมีเงื่อนไขความส�าเร็จ คือ
1. ความสะดวกในการด�าเนินการ ต้องง่ายและไม่ซับซ้อน ไม่เน้นปริมาณเอกสาร  

(Small is beautiful) แต่ตอบค�าถามที่ส�าคัญได้อย่างพอเพียง
2. ความเข้าใจที่ตรงกันและสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. การไม่เพิม่ภาระงานให้กบัผูส้อนและผูป้ระสานงาน บูรณาการเข้ากับการท�างานปกติ
4. การสนบัสนนุจากผูบ้รหิารและฝ่ายสนบัสนนุ ท้ังในด้านงบประมาณ การด�าเนนิการ 

และสิ่งสนับสนุน
5. เน้นบรรยากาศการทวนสอบแบบกัลยาณมิตร ให้ข้อมูลเชิงบวกและเชิงพัฒนา  

ห้ามเน้นการจบัผิดหรือวจิารณ์เชงิลบมากจนผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องหมดก�าลงัใจในการสอนและท�างาน
6. การสร้างทศันคตเิชงิบวกเกีย่วกบัการทวนสอบให้กับคณาจารย์และผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง
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มีตัวอย่างที่เป็นแนวทางในการทวนสอบหรือไม่

ในทีน้ี่ผูเ้ขยีนขอน�าเสนอตวัอย่างรปูแบบการทวนสอบระดบักระบวนวชิาทีม่ชีือ่ว่า 
“โมเดล 4 ประสานการทวนสอบระดับกระบวนวิชา” ซึ่งผู ้เขียนได้ริเริ่มคิดค้นขึ้น 
เพื่อด�าเนินการทวนสอบในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาศัยพื้นฐาน
ความคิดมาจากทฤษฎีหลักสูตรของ Tyler (1949)

โมเดล 4 ประสานการทวนสอบระดบักระบวนวชิา เป็นการพจิารณาถงึความสมัพนัธ์ 
และสอดคล้องกนัของการด�าเนนิการเกีย่วกบัหลกัสตูรในองค์ประกอบพืน้ฐาน 4 ประการ คอื

1. วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา (Objective: O)
2. เนื้อหาสาระ (Content: C) 
3. การจัดการเรียนรู้ (Learning management: L)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Measurement & Evaluation: E)
 แสดงได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โมเดล 4 ประสานการทวนสอบระดับกระบวนวิชา
ที่มา: สมเกียรติ อินทสิงห์, สุนีย์ เงินยวง และน�้าผึ้ง อินทะเนตร (2562)
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ทั้ง น้ีเพื่อสะท้อนผลการด�าเนินการจัดการเรียนการสอนว่าสอดคล้อง 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ สกอ. อย่างน้อย 5 ด้าน และมาตรฐานการศึกษาชาต ิ
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียนในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ผู้เขียนขอน�าเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบ ดังนี้

8 
 

 ผู้เขียนขอน้าเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบ ดังนี้ 
 

ทส. 1 
แบบประเมินการทวนสอบระดับกระบวนวิชาในภาพรวม 

************************************************************************************************************ 
รหัสกระบวนวิชา ...................... ชือ่กระบวนวิชา ................................................................................................................ 
จ้านวน ....... Section   จ้านวนนักศึกษาที่เรียน .......... คน   จ้านวนผู้สอน ...... คน 
 
ค าช้ีแจง โปรดท้าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องการประเมินตามความคิดเห็นของท่าน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ เหมาะสม
มาก 

เหมาะสม
ปานกลาง 

เหมาะสม
น ้อย 

1. วัตถุประสงค์ (O)     
   1.1 ก้าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้อิงตามเนื้อหาสาระใน
ค้าอธิบายกระบวนวิชา 

   

   1.2 เขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ถูกต้องตามหลักวิชาการ    
   1.3 ก้าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่ีก้าหนดใน มคอ.3 (จุดด้าและขาว) 

   

2. เน้ือหาสาระ (C)     
   2.1 แบ่งหัวข้อเนื้อหาหรือทักษะได้เหมาะสม    
   2.2 ระบุรายละเอียดเนื้อหาหรือทักษะได้ถูกต้อง    
   2.3 จัดเนื้อหาหรือทักษะครอบคลุมครบถ้วนตามวัตถุประสงค์    
   2.4 ก้าหนดเวลาเรียนในแต่ละหัวข้อได้เหมาะสม    
3. กิจกรรมการเรียนการสอน (L)     
   3.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก้าหนด 

   

   3.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ท่ีก้าหนด 
(จุดด้าและจุดขาว) 

   

   3.3 ก้าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหา
หรือทักษะ 

   

   3.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามเวลาท่ีก้าหนด    
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (E)     
   4.1 มเีคร่ืองมือในการประเมินท่ีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ 
(เช่น ข้อสอบ Quiz แบบประเมิน ฯลฯ) 

   

   4.2 มีเกณฑ์หรือ Rubrics ในการให้คะแนนผลงานหรือการ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

   

   4.3 ก้าหนดผลงานหรือการปฏิบัติท่ีสะท้อนถึงสมรรถนะตาม
ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

   

   4.4 ประเมินครอบคลุมตามความรับผิดชอบหลักของกระบวน
วิชา (จุดด้าใน มคอ.3) 

   

   4.5 ก้าหนดสัดส่วนการเก็บคะแนนแต่ละหัวข้อได้เหมาะสม    
   4.6 มีเกณฑ์การตัดเกรดท่ีชัดเจน    
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นอกจากนั้นอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลยังสามารถท�าแบบสรุปการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู ้ในกระบวนวิชา ให้กับคณะกรรมการทวนสอบระดับ 
กระบวนวิชา เพื่อให้สะดวกต่อการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น  
(ซ่ึงต้องกรอกใน มคอ.5 ตามระบบ CMU MIS) ดงัตวัอย่าง กระบวนวชิา 088801 พลวตั 
กระบวนการทางหลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ ที่ผู้เขียนได้ใช้ในการทวนสอบ 
เมื่อคร้ังที่ผ่านมา ดังน้ี

9 
 

 นอกจากนั้นอาจารย์ผู้สอนซ่ึงเป็นผู้ให้ข้อมูลยังสามารถท้าแบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน
กระบวนวิชา ให้กับคณะกรรมการทวนสอบระดับกระบวนวิชาเพ่ือให้สะดวกต่อการทวนสอบตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น (ซ่ึงต้องกรอกใน มคอ.5 ตามระบบ CMU MIS) ดังตัวอย่างกระบวนวิชา 088801 พลวัต
กระบวนการทางหลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ ที่ผู้เขียนได้ใช้ในการทวนสอบเม่ือครั้งที่ผ่านมา ดังนี้ 
 

ทส. 2 
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา 088801 

 
ผลการเรียนรู้ (จุดด า) วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน 

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ประเมินการเขียนบทความทางวิชาการ 
- ประเมินการน้าเสนอนวัตกรรมหลักสูตรระดับ
รายวิชา 
- เขียนสะท้อนคิด 

10% 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ
และทฤษฎีท่ีส้าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

- ท้ารายงานสรุปมโนทัศน์เก่ียวกับหลักสูตร 
- ประเมินการออกแบบโมเดลหลักสูตร 
- ประเมินการเขียนบทความทางวิชาการ 
- ทดสอบปลายภาค 

20% 

2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ีศึกษา
เพ่ือให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

- เขียน Flow chart เช่ือมโยงความสัมพันธ์
หลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ 
- ประเมินการออกแบบโมเดลหลักสูตร 
- ประเมินการอภิปรายกลุ่มน้าเสนอเชิง
สังเคราะห์แบบร่วมมือ 
- ประเมินการเขียนบทความทางวิชาการ 
- ทดสอบปลายภาค 

20% 

3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ - เขียน Flow chart เช่ือมโยงความสัมพันธ์
หลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ 
- ประเมินการออกแบบโมเดลหลักสูตร 
- ประเมินการอภิปรายกลุ่มน้าเสนอเชิง
สังเคราะห์แบบร่วมมือ 
- ทดสอบปลายภาค 

20% 

4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน้าสังคมใน
ประเด็นท่ีเหมาะสม และเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็น
ในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเอง
และของกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ประเมินการออกแบบโมเดลหลักสูตร 
- ประเมินการเขียนบทความทางวิชาการ 
- ประเมินการน้าเสนอนวัตกรรมหลักสูตรระดับ
รายวิชา 

20% 

5.3 สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปาก
เปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของส่ือการ
น้าเสนออย่างเหมาะสม 

- ประเมินการเขียนบทความทางวิชาการ 
- ประเมินการน้าเสนอนวัตกรรมหลักสูตรระดับ
รายวิชา 

10% 
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ในส่วนของการรายงานผลการทวนสอบน้ัน คณะกรรมการทวนสอบสามารถแจ้งผล 
เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับได้ทันทีและท�าเอกสารสรุปรวบรวมผลการทวนสอบในแต่ละ
กระบวนวชิา เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูส้อนในการน�าไปปรบัปรงุและพฒันาการจดัการเรยีน
การสอน รวมทั้งรายงานใน SAR ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

โดยภาพรวมของการทวนสอบในระดับกระบวนวิชานั้นจะน�าไปสรุปเป็นภาพรวม
การด�าเนนิงานของหลกัสตูรทัง้หมด และสะท้อนสูก่ารทวนสอบระดบัหลกัสูตรเช่นเดยีวกนั 
เพื่อเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์สู ่การปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณค่า คุณภาพ และ 
คุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

10 
 

 ในส่วนของการรายงานผลการทวนสอบนั้น คณะกรรมการทวนสอบสามารถแจ้งผลเพ่ือให้ข้อมูล
ย้อนกลับได้ทันทีและท้าเอกสารสรุปรวบรวมผลการทวนสอบในแต่ละกระบวนวิชา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนใน
การน้าไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งรายงานใน SAR ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
รายชื่อกระบวนวิชา TQF วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/ 

แนวทางปรับปรุง 
100211 การพัฒนา
หลักสูตร 

1.1, 2.1, 2.3, 
3.2, 4.3, 5.1 

- การพิจารณาความ
สอดคล้องกันของ 
มคอ.3 และ มคอ.5 
- การสัมภาษณ์
อาจารย์ผู้สอน 
- การสุ่มสนทนากลุ่ม 
(Focus group) 
นักศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียน 
- การสุ่มพิจาณา
ผลงานของนักศึกษา 
- การตรวจสอบการให้
คะแนน 
- การพิจารณา
แบบทดสอบย่อยและ
ข้อสอบปลายภาค 

- การก้าหนดวัตถุประสงค์
กระบวนวิชาสอดคล้องกับ
ค้าอธิบายกระบวนวิชาและ
ครอบคลุมมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ใน มคอ.3 
- กิจกรรมการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
- การวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้ จ้าแนกตาม 
TQF รายด้านได้ดังนี้  
  • ด้านท่ี 1 ใช้การบันทึกเข้าช้ัน
เรียน 
  • ด้านท่ี 2 และ 3 ใช้การ
ทดสอบย่อยและสอบปลายภาค 
และประเมินผลงาน 
  • ด้านท่ี 4 ใช้การประเมิน
พฤติกรรมและผลงาน 
  • ด้านท่ี 5 ใช้การประเมินผล
งานและการน้าเสนอท้ังหน้าช้ัน
เรียนและผ่านส่ือออนไลน์ 
- การมอบหมายภาระงานมี
ความเหมาะสมกับหน่วยกิตของ
วิชา และมี Rubric ให้คะแนน
ชัดเจน 
- แบบทดสอบย่อยและข้อสอบ
ปลายภาคสอดคล้องตามเนื้อหา
สาระท่ีเรียนในช้ันเรียน 
- ผู้เรียนได้สะท้อนตนเองว่ามี
การพัฒนาท้ังด้าน 1.1, 2.1, 
2.3, 3.2, 4.3, 5.1 อยู่ในระดับดี 

- ควรมีการจัดท้าส่ือการ
เรียนรู้ออนไลน์เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้
เพ่ิมเติมนอกช้ันเรียนได้ 
- ข้อสอบในกระบวนวิชานี้
สอดคล้องกับการสอบ
บรรจุข้าราชการครู ผู้สอน
สามารถยกระดับข้อสอบ
โดยศึกษาตัวอย่างข้อสอบ
การแข่งขันของ ก.ค.ศ. มา
พัฒนาข้อสอบของวิชาได้ 
 

 
 โดยภาพรวมของการทวนสอบในระดับกระบวนวิชานั้นจะน้าไปสรุปเป็นภาพรวมการด้าเนินงานของ
หลักสูตรทั้งหมด และสะท้อนสู่การทวนสอบระดับหลักสูตรเช่นเดียวกัน เพ่ือเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์สู่การ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณค่า คุณภาพ และคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 
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