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ประเด็นความรู ้
แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ้

 

การทวนสอบ (Verification) 
 หมายถึง การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของการจัดการเรียนการสอนว่ามีการ
ด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชา และ 
curriculum mapping ที่ก าหนดใน มคอ.2 จึงเป็นกระบวนการตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานเพื่อยืนยัน
หรือพิสูจน์ว่าผลการเรียนรู้ได้เกิดข้ึนกับผู้เรียนจริงอย่างที่ก าหนด 
 ในการนี้สถาบันการศึกษาจะต้องก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่า
นิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิเป็นอย่าง
น้อย โดยด าเนินการทั้งการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรและก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การประกันคุณภาพภายในเพ่ือมั่นใจได้ว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีการด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จ 
 

ข้อความทีส่ าคัญทีเ่ป็นหลกัฐานในการจัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
 1. มคอ 2 ใน หมวดที่ 2 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต ข้อที่ 2. กระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต โดยเป็นการอธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรือ
งานที่มอบหมาย ซึ่งกระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
 2. มคอ 3 หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา ข้อที่ 4. การ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา และข้อที่ 5. การด าเนินการทบทวนและการ
วางแผนปรับปรุงประสิทธิผล 
 3. มคอ 5 หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาข้อที่ 7. การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต โดยให้ผู้สอนระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ 
 4. มคอ.7 หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งระบุดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานข้อที่ 6 “มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา” และใน หมวดที่ 9 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร ข้อ 2 ข้อเสนอในการ
พัฒนาหลักสูตร 



ระดับของการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ 
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 2 ระดับ 
ได้แก่ การทวนสอบระดับรายวิชาและการทวนสอบระดับหลักสูตร 

1. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ระดับรายวชิา 
 เป็นการทวนสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของรายวิชา เมื่อ
สิ้นภาคการศึกษา โดยควรทวนสอบจาก 2 กระบวนการหลัก ดังนี้ 
  1.1 การทวนสอบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การทวนสอบความถูกต้อง 
เหมาะสมของแผนการสอน (มคอ.3) การทวนสอบความเหมาะสมของสาระวิชาที่บรรจุไว้ในแผนการ 
สอน ว่าหากสอนตามที่ระบุใน มคอ.3 จะท าให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้จริง ควรมีหลักฐานแสดง 
อย่างเห็นได้ชัด เช่น การสัมภาษณ์ผู้เรียน การให้ผู้เรียนเขียนแสดงผลการเรียนรู้ และนามาเทียบกับ 
ผลที่ผู้สอนได้เก็บข้อมูลไว้ นั่นคือ การทวนสอบจึงเป็นการเก็บข้อมูล เพ่ือนามาเป็นหลักฐานยืนยันว่า 
มาตรฐานผลการเรียนรู้เกิดได้จริง 
  1.2 การทวนสอบในการประเมินผล ได้แก่ การตรวจสอบการท าข้อสอบของผู้เรียน 
การวิเคราะห์ข้อสอบว่าสามารถวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ได้ตรงตามที่ระบุหรือไม่ เกณฑ์การให้ 
คะแนน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์หรือคะแนนสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าคะแนนและเกรดที่ผู้เรียนแต่ละคน 
ได้รับเป็นสิ่งที่เหมาะสม 

2. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 
 เป็นการทวนสอบในภาพรวมของการใช้หลักสูตร ซึ่งควรท าตลอดการใช้หลักสูตรเป็นระยะ 
เพ่ือตรวจสอบการบริหารและด าเนินการของหลักสูตร ว่าได้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
หลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรที่วางไว้หรือไม่ และรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปใช้ใน 
การรายงานผลการใช้หลักสูตรเมื่อเสร็จสิ้นการใช้หลักสูตร สามารถท าได้โดย การประชุม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นระยะ เพ่ือรวบรวมข้อมูล ทบทวน ตรวจสอบผลการด าเนินการ 
ของหลักสูตร ควรเป็นการรวบรวมทุกปีการศึกษา และเมื่อครบเวลาการใช้หลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตรควรมีการทวนสอบหลักสูตรโดยการประเมินและรวบรวมผลจากผู้มีส่วนร่วมในการใช้ 
หลักสูตร ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิโดยอาศัยเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดประชุมการประเมินผลหลักสูตร เป็นต้น 
 

ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 ตามท่ีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดให้หลักสูตรต้องมีการทวน 
สอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิตจึงก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องรับการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชา จ านวนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ 
ละปีการศึกษา โดยจะต้องมีผลคะแนนการทวนสอบเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 



 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นไปตามระบบและกลไก ดังนี้ 
 1. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับ
รายวิชา ประจ าปีการศึกษา ประกอบด้วย 
  1.1 ประธาน ได้แก่ คณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น 
ประธาน 
  1.2 กรรมการจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  1.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร 
 ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ควรแต่งตั้ง 
ตั้งแต่ก่อนเริ่มปีการศึกษา โดยอาจแต่งตั้งได้หลายชุด จ านวนคณะกรรมการแต่ละชุดขึ้นกับความ 
เหมาะสมของจ านวนรายวิชาและภาระหน้าที่ และผู้สอนวิชานั้น จะไม่เป็นกรรมการทวนสอบ 
รายวิชาของตนเอง แต่เป็นผู้ให้ข้อมูลของรายวิชา 
 2. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาก าหนดแนวทางการทวน 
สอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
 3. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาก าหนดปฏิทินการ 
ด าเนินงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาประจ าแต่ละภาคการศึกษา 
 4. หลักสูตรส่งรายชื่อรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย 
ประจ าปีการศึกษานั้น ไปยังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
 5. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาก าหนดรายวิชาที่จะทวน 
สอบในแต่ละภาคการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละ 
ปีการศึกษา โดยจะด าเนินการทวนสอบให้ครบทุกรายวิชาในหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ก าหนดของ 
หลักสูตร 
 6. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
จะแจ้งรายชื่อรายวิชาที่จะทวนสอบไปยังหลักสูตร 
 7. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ประจ ารายวิชา
ในการจัดเตรียมข้อมูล เอกสารที่จ าเป็นส าหรับการทวนสอบฯ เช่น มคอ.3-6 ข้อสอบ ผลการเรียน 
รายงาน ชิ้นงาน เป็นต้น 
 8. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ด าเนินการทวนสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งวิธีการทวนสอบ ขึ้นอยู่กับ 
บริบทและความเหมาะสมของรายวิชา เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลได้ 
ด าเนินการจนบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อย่างไรก็ตามคณะกรรมการทวนสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ควรด าเนินการดังนี้ 
 9. ประเมินความสอดคล้องของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 หมวดที่ 4 การพัฒนาผล
การเรียนรู้ของนิสิต ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล ตัวชี้วัด 



ความส าเร็จของผลการเรียนรู้ และหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับรายละเอียดของ 
หลักสูตร (มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลและแผนที่แสดง 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)) 
 10. สุ่มตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จากผลการเรียนรู้ที่นิสิตได้รับจาก
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา 
 11. สุ่มตรวจสอบการประเมินผล การให้คะแนนแต่ละส่วนตามท่ีระบุในแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา โดยอาจพิจารณาจากการให้คะแนนจากรายงาน
ผลงานจากการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม แบบทดสอบ 
 12. ใช้ข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษามาประกอบการทวนสอบ 
 13. เมื่อการด าเนินการทวนสอบเสร็จสิ้น คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ 
ระดับรายวิชา รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับ รายวิชาไปยังอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและไปยังหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง 
รายวิชา และหลักสูตรแจ้งผลการทวนสอบไปยังอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ 
รายวิชาน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาให้เป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร 
 

เอกสารประกอบการทวนสอบรายวชิา 
 1. มคอ 2 หลักสูตรที่รายวิชาด าเนินการทวนสอบ 
 2. มคอ 3 หรือ 4 ของรายวิชาที่ท าการทวนสอบ 
 3. มคอ 5 หรือ 6 ของรายวิชาที่ท าการทวนสอบ (ถ้ามี เพื่อจะได้พิจารณาก่อนประเมินว่า 
ผู้สอนได้มีการปรับเปลี่ยน ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน หรือการประเมินผลหรือไม่ รวมถึงเนื้อหาที่สอน 
หรือไม่ และผลการเรียนของผู้เรียนเป็นอย่างไร หากไม่มีกรรมการอาจถามผู้สอนก่อนว่าได้ด าเนินการ 
สอนตาม มคอ 3 หรือไม่ ) 
 4. ข้อสอบ ผลงาน รายงาน หรือชิ้นงานต่าง ๆ ที่รายวิชาประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

วธีิการทวนสอบรายวชิา 
 1. ประเมินความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ของรายวิชาใน มคอ.3 กับ ผลการเรียนรู้ของ 
หลักสูตร หรือ curriculum mapping ว่า ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ครอบคลุมครบถ้วน 
และตรงตามที่ curriculum mapping ได้ก าหนดหรือกระจายความรับผิดชอบให้หรือไม่ 
หมายเหตุ : ดูกระบวนการว่าเมื่อตั้งเป้าหมายไว้แล้ว ได้ก าหนดวิธีการเรียนรู้ และการวัดผล เหมาะสม 
ไหม และประเมินจริงมีความตรง และความเที่ยงอย่างไรและดูผลการเรียนรู้ จาก มคอ.5 
 2. สุ่มชิ้นงานที่ระบุไว้ในแผนการสอน หรือสรุปการประเมินผลตรวจการให้คะแนนจาก 
กระดาษคาตอบข้อสอบของนิสิตการสอบปากเปล่า คะแนนพฤติกรรมหรือจริยธรรม คะแนน 



โครงการ คะแนนรายงาน คะแนนนาเสนอ เพ่ือทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 
 3. สุ่มสัมภาษณ์นิสิต 
 4. สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน 
 

การน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ของนิสิตไปใช้ในกระบวนการด าเนินงานของ
หลกัสูตร 
 เมื่อผู้เกี่ยวข้องได้รับผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิตแล้ว ต้องมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา น าผลผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
ไปรายงานใน มคอ.5 หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ข้อ 7. การทวน 
สอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และน าไปวางแผนพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาให้เป็นไปตามความ 
คาดหวังของหลักสูตร 
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
ของหลักสูตรไปเป็นข้อมูลประกอบการรายงานใน มคอ.7 หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร 
ข้อ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ตัวบ่งชี้ที่ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 
ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี 
การศึกษา 
 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร น าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ผลการเรียนรู้ของรายวิชาของหลักสูตร เป็นข้อมูลประกอบการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
หลักสูตร ในมคอ.7 หมวดที่ 9 แผนด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ข้อ 2 ข้อเสนอในการ 
พัฒนาหลักสูตร 
 4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร น าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของรายวิชาของ 
หลักสูตร ไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 



แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
หลักสูตร..................... 

รหัสวิชา ....................... ชื่อวิชา ............................................ อาจารย์ผู้สอน ....................................... ภาคการศกึษาที.่..... ปีการศึกษา .................. 
 

รายการ/รายละเอียด 

ผลการทวนสอบ 

รายละเอียดที่ไม่สอดคล้อง 
/ข้อเสนอแนะ 
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ดค
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ง 
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1. เนื้อหาการสอน 
ตรวจสอบ มคอ.5 กับ มคอ.3 ว่าตรงกันหรือไม่ 
- ตรวจสอบ มคอ.3 (หมวดที่ 5) ว่าหัวข้อรายละเอียดสอดคล้องกับ มคอ.5 (หมวด

ที่ 2) หรือไม่ 
- กรณีท่ีไม่ตรงมีการระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขไว้ใน มคอ.5 หรือไม่ 
- เนื้อหาครอบคลุม สอดคล้อง กับค าอธิบายรายวิชา 

   

2. วิธีการสอน มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน    
3. การวัดและประเมินผล 

3.1 การใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การสังเกตพฤติกรรม 
การประเมินผลงาน / รายงาน / สอบถาม / การทดสอบ 

   

3.2 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตอย่างต่อเนื่องก่อนจัดการเรียนการสอน / 
ระหว่างการจัดการเรียนการสอน / หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 

   



รายการ/รายละเอียด 

ผลการทวนสอบ 

รายละเอียดที่ไม่สอดคล้อง 
/ข้อเสนอแนะ 
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3.3 เครื่องมือวัดและประเมินผล และผลงาน 
- มีความสอดคล้อง ครอบคลุมกับเนื้อหารายวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอน 

- เครื่องมือวัดและประเมินผลมีร่องรอยการให้คะแนน 

- ผลงานมีความสอดคล้อง ครอบคลุมกับเนื้อหารายวิชา 

   

4. ลักษณะการกระจายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.1 ปกติ (นิสิตส่วนใหญ่ได้คะแนนกลาง ) 

   

4.2 เบ้ซ้าย (นิสิตส่วนใหญ่ได้คะแนนสูง)    
4.3 เบ้ขวา (นิสิตส่วนใหญ่ได้คะแนนต่ า)    

 
ลงชื่อ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ลงชื่อ  (ประธานหลักสูตร) 

ลงชื่อ  (ผู้รับผิดชอบของหลักสูตร) 

ลงชื่อ  (ผู้รับผิดชอบของหลักสูตร) 

ลงชื่อ  (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

ลงชื่อ  (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
ลงชื่อ  (อาจารย์ผู้สอน) 



 


