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ค าน า 
 

 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ซึ่งต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล จน
บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ตามประกาศคระกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดให้มี
ระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร โดยต้องก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู้ของนิสิต เพ่ือยืนยันว่านิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิเป็นอย่างน้อย 

ส านักวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดท าแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือใช้ส าหรับเป็นแนวปฏิบัติให้กับคณะ/วิทยาลัยในการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาต่อไป 
 
      
        
            ส านักวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
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สาระส าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education:TQF: HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ      ซึ่ง
ประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิการแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น มาตรฐาน
ผลการเรียนรูของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับ
คุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องการเปิดโอกาส  ให้เทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบกา
รณซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิต
ให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
หลักการส าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมุ่งให้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการน าแนวนโยบายในการพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาตามที่ก าหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการ
สอนของอาจารย์ การเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือให้มั่นใจว่า
บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีมุ่งหวังไดจริง  

2. มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเป็นมาตรฐาน    ขั้นต่ า
เชิงคุณภาพ เพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและมั่นใจถึง
กระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา คือ ก าหนดมาตรฐานผล
การเรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังไว้ก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้นั้นอย่าง
สอดคล้องและส่งเสริมกันอย่างเป็นระบบ  

3. มุ่งที่จะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่ได้ด าเนินการไวแล้วเข้าด้วยกันและเชื่อมโยงเป็น
เรื่องเดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายให้ผู้เกี่ยวข้องไดเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความหมายและความมี
มาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับต่างๆ  

4. มุ่งใหคุ้ณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียง
กันได กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ  เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาจะช่วยก าหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอย่าง
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หลากหลาย โดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดท้ายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมี
มาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ เป็นที่
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและเป็นคนดีของสังคม ช่วยเพ่ิมความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการ
พัฒนาประเทศไทย  

 
วัตถุประสงค์ของการจัดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. เพ่ือเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการน าแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามที่
ก าหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม      (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมด้วยการน าไปเป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
การเรียนรูของนักศึกษา  

2. เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจนโดยก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่
คาดหวังในแต่ละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาต่างๆ และเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาได้ใช้เป็นหลักและเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน 
วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา  

3. เพ่ือเชื่อมโยงระดับต่างๆ ของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาให้เป็นระบบ เพ่ือบุคคลจะไดมีโอกาสเพ่ิมพูน
ความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิตมีความชัดเจนและโปร่งใส
สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับต่างๆ กับนานาประเทศได  

4. เพ่ือช่วยให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเป็นกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง และให้ใช้เป็นกรอบอ้างอิงส าหรับผู้ประเมินของการประกันคุณภาพ
ภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน  

5. เพ่ือเป็นกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในกลุ่ม   ผู้ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ ประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอ่ืนๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศเกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะในการท างาน รวมทั้งคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่คาดว่าบัณฑิตพึงจะมี 

6. เพ่ือประโยชนในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศใน
การย้ายโอนนิสิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนข้ามสถาบัน และการรับรองคุณวุฒิ
ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  

7. เพ่ือให้มีการก ากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแตล่ะสาขา/สาขาวิชา  
8. เพ่ือน าไปสูการลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การด าเนินการให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความ

เข้มแข็ง 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนด ผลการเรียนรูที่คาดหวังให้บัณฑิต  มีอย่างน้อย 5 
ด้าน ดังนี้  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรมและด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถี
ชีวิตในความขัดแย้งทางข้อนิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและ
สังคม  

2. ด้านความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการน าเสนอข้อมูล 
การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ    และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได  

3. ด้านทักษะทางปัญญา(Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และ
ใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์เมื่อต้อง
เผชิญกับสถานการณใหม่ๆ ที่ไมไดคาดคิดมาก่อน  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า     ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง  

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถใน
การสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
นอกจากผลการเรียนรูทั้ง 5 ด้านนี้บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง เช่น การเต้นร า ดนตรี 

การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงต้องเพ่ิมการเรียนรู้ด้านทักษะ
พิสัย (Domain of Psychomotor Skill) 
 

การทวนสอบและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

การทวนสอบ (Verification) เป็นกระบวนการในการตรวจสอบ ที่ควรเกิดขึ้นควบคู่กับการด าเนิน
กิจกรรมใดๆ ตลอดเวลา เพ่ือยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการทวนสอบ
ต้องมีระบบในการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ คือ การด าเนินการตรวจสอบด้วยวิธีการใดๆที่เหมาะกับ
ลักษณะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและวิธีการประเมินผลที่ใช้ เพ่ือยืนยันว่านิสิตมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตรงตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้ในรายวิชาและหลักสูตร  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้การทวนสอบเป็นส่วนหนึ่งของความ
รับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ซึ่งจะต้องด าเนินการที่
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ให้เกิดความมั่นในได้ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และมีการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จ นั่นคือ ต้องมีการทวนสอบ ซึ่ง ผู้ประเมินภายนอกอาจต้องการ
ตรวจสอบด้วยว่าได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ 

ในกระบวนการของการด าเนินการหลักสูตรตาม มคอ.1 - มคอ.7 ได้ให้ความส าคัญกับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ในทุกข้ันตอน ดังนี้ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) ข้อ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระบุ
ว่า สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาทุก
คนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ….สาขา/สาขาวิชา…..เป็นอย่างน้อย โดย
อาจจัดท าการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและระดับหลักสูตร เมื่อได้ด าเนินการทวนสอบแล้ว ให้
จัดท ารายงานผลการทวนสอบเพ่ือเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ข้อ 16 การน ามาตรฐานคุณวุฒิระดับ…สาขา/สาขาวิชาสู่การปฏิบัติ ระบุว่า เมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละ
ภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและ
การทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ พร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้อ
อย่างน้อยตามแบบ มคอ.5 (รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.6 (รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่อสิ้นปี
การศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใช้ในการ
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
และหากจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระท าได้ เมื่อครบรอบหลักสูตร 
ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร โดยให้มีหัวข้อและรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ .7 
(รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวม ว่า
บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรและ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต ให้ระบุการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา และหลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา และในหมวดที่ 
7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ก าหนดให้การทวนสอบเป็นดัชนีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
performance indicator) ข้อที่ 6 จากทั้งหมด 12 ข้อ โดยระบุว่า ต้องมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) หมวดที่ 7 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา ให้ระบุ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตใน
รายวิชาและการด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งวิธีการทวนสอบฯ ที่
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ระบุนี้จะถูกน าไปประเมินหลังจากจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นและรายงานผลการทวนสอบไว้ใน รายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน  การประเมินผลของ
แต่ละรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา โดยให้ รายงาน
สรุปผลการทวนสอบที่ได้ด าเนินการตามที่ระบุใน มคอ.3  ไว้ใน มคอ.5 หมวดที่ 3 ข้อ 7 การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ก าหนดให้มีการรายงานผลดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานในข้อที่ 6 คือ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

 
ระดับของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 2 ระดับ ได้แก่ การ

ทวนสอบระดับรายวิชาและการทวนสอบระดับหลักสูตร 
1. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา  

เป็นการทวนสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของรายวิชา เมื่อสิ้นภาค
การศึกษา โดยควรทวนสอบจาก 2 กระบวนการหลัก ดังนี้ 
 1.1 การทวนสอบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การทวนสอบความถูกต้องเหมาะสมของแผนการ
สอน (มคอ.3) การทวนสอบความเหมาะสมของสาระวิชาที่บรรจุไว้ในแผนการสอน ว่าหากสอนตามที่ระบุใน 
มคอ.3 จะท าให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้จริง ควรมีหลักฐานแสดงอย่างเห็น ได้ชัด เช่น การสัมภาษณ์
ผู้เรียน การให้ผู้เรียนเขียนแสดงผลการเรียนรู้ และน ามาเทียบกับผลที่ผู้สอนได้เก็บข้อมูลไว้ นั่นคื อ การทวน
สอบจึงเป็นการเก็บข้อมูล เพ่ือน ามาเป็นหลักฐานยืนยันว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้เกิดได้จริง 

1.2 การทวนสอบในการประเมินผล ได้แก่ การตรวจสอบการท าข้อสอบของผู้เรียน  การวิเคราะห์
ข้อสอบว่าสามารถวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ได้ตรงตามที่ระบุหรือไม่ เกณฑ์การ ให้คะแนน การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์หรือคะแนนสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าคะแนนและเกรดที่ผู้เรียนแต่ละคนได้รับเป็นสิ่งที่เหมาะสม 

 



9 
 

 
 

2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
เป็นการทวนสอบในภาพรวมของการใช้หลักสูตร ซึ่งควรท าตลอดการใช้หลักสูตรเป็นระยะๆ 

เพ่ือตรวจสอบการบริหารและด าเนินการของหลักสูตร ว่าได้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรที่วางไว้หรือไม่ และรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ใน
การรายงานผลการใช้หลักสูตรเมื่อเสร็จสิ้นการใช้หลักสูตร สามารถท าได้โดย การประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นระยะๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล ทบทวน ตรวจสอบผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ควรเป็นการรวบรวมทุกปีการศึกษา  และเมื่อครบเวลาการใช้หลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรควรมีการทวนสอบหลักสูตร  โดยการประเมินและรวบรวมผลจากผู้มีส่วนร่วมในการ
ใช้หลักสูตร ได้แก่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้สอน ผู้เรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยอาศัยเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดประชุมการประเมินผล
หลักสูตร เป็นต้น  

 
ตัวอย่างวิธีการในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  
 

ทวนสอบโดย ผู้เกี่ยวข้อง วิธีการ 
1. การได้งานท า 
2. ความพึงพอใจต่อบัณฑิต 
3. ความพร้อมในการศึกษาต่อ 

บัณฑิต 
ผู้ใช้บัณฑิต 
สถาบันการศึกษาต่อ 

แบบส ารวจ 
แบบส ารวจ/แบบสัมภาษณ์ 
แบบส ารวจ/แบบสัมภาษณ์ 
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ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้:กรณีข้อสอบและประเมินผลการเรียน
(เกรด)1. ระบบการทวนสอบ : กรณีข้อสอบ และ ประเมินผลการเรียน (เกรด) 
หลักการ: เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนมีข้อสอบ/เครื่องมือวัดลักษณะอื่น ๆ ส าหรับวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามท่ีระบุใน มคอ.3 /มคอ.4 และเป็นเครื่องมือวัดที่ดีมีคุณภาพ สามารถ
ตัดสินผลการเรียนหรือให้ค่าระดับขั้น ถูกต้องตามหลักวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนและรอบคอบ เพ่ือ
ควบคุมไม่ให้เกิดการแก้ไขค่าระดับข้ัน 
2. กลไกในการด าเนินกิจกรรม 

2.1 อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจัดท า มคอ. 3/ มคอ.4  ส่งคณะฯ ให้มีรายละเอียดชี้ให้เห็นการวัดและ
ประเมินผลที่ครอบคลุมจุดมุ่งหมายรายวิชา ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ตามแผนการ
กระจายความรับผิดชอบหลักในหลักสูตร(มคอ.2) และ มีรายละเอียดหมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุง
การด าเนินการของรายวิชา เกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา และ การ
ด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา  มีการด าเนินการอย่างไร  

2.2 เมื่ออาจารย์ผู้สอนด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ.3/ มคอ.4   
ให้ด าเนินการวัดผลที่หลากหลาย เช่น การตรวจชิ้นงาน การสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
เป็นต้น 
 2.3 กรณีมีการสอบกลางภาคเรียน / ปลายภาคเรียน ขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านส่งข้อสอบ
ให้กรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้ที่ประชุม (คณาจารย์ในหลักสูตร-คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร-
คณะกรรมการกลั่นกรองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ถ้ามี)) พิจารณาก่อนสอบ 7 วัน ซึ่งประเด็นการพิจารณาคือ 
ความสอดคล้องของข้อสอบ/เครื่องมือลักษณะอ่ืน กับมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่ระบุในมคอ.3/ มคอ.4  
จากนั้นหัวหน้าสาขา แจ้งผลการพิจารณาให้อาจารย์ผู้สอนทราบและด าเนินการปรับปรุงข้อสอบตาม
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ก่อนน าข้อสอบไปด าเนินการสอบต่อไป 
 2.4 เมื่ออาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอบแล้ว ให้ท าการตรวจให้คะแนนผลการสอบ ตรวจคะแนนชิ้นงาน 
และ อ่ืน ๆ โดยค านึงถึงหรือพึงระวังให้เกิดความถูกต้อง รอบคอบ  ครอบคลุม ยุติธรรม ก่อนจะรวมคะแนน
จากทุกส่วนที่ก าหนดไว้ในแผนการประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ 

อนึ่ง กรณีการสอบกลางภาค ขอให้อาจารย์ผู้สอน แจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบ เพ่ือเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาทักท้วงผลการสอบ ถ้าพบข้อผิดพลาดให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด 

2.5 อาจารย์ผู้สอนรวมคะแนนทุกส่วนที่ก าหนดไว้ในแผนการประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับสัดส่วนที่ก าหนดใน มคอ.3/ มคอ.4  ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ครอบคลุม ยุติธรรม เพ่ือไม่ให้
เกิดกรณีการแก้ไขผลการเรียน (เกรด)ภายหลัง  และท าการให้ระดับขั้นประเมินผลการเรียน (เกรด)ด้วยระบบ
อิงเกณฑ์ หรืออิงกลุ่มตามความเหมาะสมของรายวิชา/กลุ่มนักศึกษา โดยป้อนคะแนนในระบบการให้ระดับขั้น
ของวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 
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2.6 อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียน (เกรด)และน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมของการประเมินผลการเรียน(เกรด)ก่อนส่งส านัก
วิชาการฯ 1 วัน 

กรณีมีข้อสังเกต สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมบริหารหลักสูตรแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ 
และ ด าเนินการพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง แล้วรายงานผลการแก้ไข ปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.7 คณะฯรวบรวมส่งผลการเรียน (เกรด)ให้ส านักวิชาการฯ เพ่ือน าเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีมีข้อสังเกต จากที่ประชุมให้แจ้งผู้สอนพิจารณาปรับปรุงตาม
ข้อสังเกต ก่อนส่งงานทะเบียน 

กรณีมีข้อทักท้วงจากคณะกรรมการวิชาการ ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาประเมินผลการเรียน (เกรด)
ใหม่ให้เกิดความถูกต้อง รอบคอบ ยุติธรรม  โดยน าผลการประเมินใหม่เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอีกครั้ง ก่อนส่งให้ฝ่ายวิชาการด าเนินการต่อไป 

2.8  อาจารย์ผู้สอนน าข้อสังเกต ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไปด าเนินการทบทวน และน าพัฒนารายวิชาใน
ภาคการศึกษาต่อไป 
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ระบบและกลไกการทวนสอบ  
 

 
 
 
 
 
 
  
                                                      .......                                                     
 
 
 
 
 
 
                                                                     
         
       

 
 
 
                                               
                                                                                              
   
 
 
 
 
 
 

 
 

อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ. 3 และมคอ. 4  
และด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอน 

อาจารย์ออกข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

แจ้งผลการพิจารณาแก่ผูส้อน /ปรับปรุง 

อาจารยผ์ู้สอนพิจารณาแกไ้ข 
ตามขอ้เสนอแนะ 

อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียน (เกรด) 

แจ้งคะแนนระหว่างภาคใหน้กัศึกษา  
ทราบ / ทักท้วง ระหว่างเรียน 

ตรวจให้คะแนนการสอบ  
ตรวจชิ้นงาน รวมคะแนน 

ด าเนินการสอบ 

ส านักวิชาการฯ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

คณะกรรมการวิชาการ งานทะเบียน 
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 


