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แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง การดาเนินการหาหลั กฐานต่าง ๆ
เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ว่ามีการดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ซึง่ ปรากฏไว้ในวิธีการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จึงเป็นการตรวจสอบเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของ
รายวิชา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวย่อมมีความแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของรายวิชา ทั้งนี้เพื่อให้ทุกรายวิชา
สามารถดาเนินการทวนสอบ ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงมีแนวปฏิบัติในการดาเนินการ ดังนี้
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับรายวิชา
1. การดาเนินการของผู้สอน
1.1 จัดทา มคอ. 3 และมคอ. 4 โดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน สาหรับหัวข้อการทวน
สอบฯ ให้ผู้สอนนาข้อมูลจาก มคอ. 2 หมวดที่ 5 ข้อ 2.1 การทวนสอบระดับรายวิชาขณะที่นักศึกษายังไม่
ส าเร็ จ การศึกษามาเป็ น แนวทางในการก าหนดวิ ธีการทวนสอบ ฯ ในรายวิ ช า เพื่ อให้ มีก ารด าเนินการที่
สอดคล้องกัน โดยอาจพิจารณาวิธีการดังต่อไปนี้เป็นแนวทางสาหรับการทวนสอบ
1. พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ
2. สุ่มตรวจการให้คะแนนจากกระดาษคาตอบของนักศึกษา
3. สุ่มตรวจการให้คะแนนจากผลงานของนักศึกษา
4. การสอบปากเปล่า
5. การให้คะแนนโครงการโดยคณะกรรมการกลาง
6. การสัมภาษณ์ผู้เรียน
7. การประเมินผลการเรียนรู้โดยนักศึกษา
1.2 ดาเนินการทวนสอบ ฯ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 หรือ มคอ. 4
1.3 ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา (การตัดเกรด) และจัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) โดยส่งเอกสารดังกล่าว
ไปยังหลักสูตรที่ผู้สอนสังกัดอยู่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับประกอบการทวนสอบ ฯ ของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
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2. การดาเนินการของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/คณะอนุกรรมการกลุ่มวิชา
2.1 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร/คณะอนุ ก รรมการกลุ่ ม วิ ช าร่ ว มกั น พิ จ ารณาก าหนด
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุในมคอ. 3
หรือมคอ. 4
2.2 พิจ ารณาการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในทุกรายวิช าที่อาจารย์ ใน
หลักสูตรเป็นผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยพิจารณาจากการดาเนินการวัดผลตามที่ระบุไว้ใน มคอ 3 หรือ
มคอ. 4 รวมไปถึงพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องของผลการเรียน
2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/คณะอนุกรรมการกลุ่มวิชาพิจารณามคอ. 5 หรือ มคอ. 6 และ
ให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการทวนสอบฯ ในระดับหลักสูตรต่อไป
3. การด าเนิ น การของคณะกรรมการวิ ช าการประจ าคณะ/คณะกรรมการบริ ห ารหน่ ว ย
ประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1 คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ/คณะกรรมการบริหารหน่วยประสานงานหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งได้จากการดาเนินการวัดผลตามที่ระบุไว้
ในมคอ 3 หรือ มคอ. 4 รวมไปถึงพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องของผลการเรียน
3.2 คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ/คณะกรรมการบริหารหน่วยประสานงานหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปให้ความเห็นชอบผลการเรียน เพื่อนาไปดาเนินการประมวลผลและประกาศผลการเรียนต่อไป และให้
ความเห็นชอบ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับหลักสูตร/กลุ่มวิชา
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกันพิจารณามคอ. 5 และมคอ. 6 ของทุกรายวิชา เพื่อจัดทา
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดาเนินการและรายงานผลการปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการ
หลักสูตร (Key Performance Indicators) อย่างน้อย 12 ข้อ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในต่อไป

ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
อาจารย์ผู้สอน

 จัดทำ มคอ.3/มคอ.4 และส่งเอกสำรที่ผ่ำนกำร
พิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรเข้ำ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/
คณะอนุกรรมการกลุ่มวิชา

คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ/
คณะกรรมการบริหารหน่วยประสานงาน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 ดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรทวนสอบ ฯ

 ดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรทวนสอบ ฯ

[1] มคอ.3/

 เปิดระบบบริกำรอำจำรย์ (OATIS) เพื่อให้

 พิจำรณำ มคอ.3/มคอ.

มคอ.4

อำจำรย์ส่ง มคอ.3 หรือ มคอ.4 ที่ผำ่ นกำรพิจำรณำ

4 และเสนอผลกำรพิจำรณำ

ระบบบริกำรอำจำรย์ (OATIS)

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำกคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร และรวบรวม

ในแบบทวนสอบ 01

ข้อมูลกำรส่งมคอ.3 หรือ มคอ.4 ให้แก่คณะ

[2] ข้อเสนอแนะกำรปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4
[3] ส่ง มคอ.3/มคอ.4 ออนไลน์

 ดำเนินกำรสอน กำรสอบ และกำรทวนสอบฯ

[4] ดำวน์โหลดใบส่งเกรด

ตำมระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนดและรำยงำน
ผลสัมฤทธิ์ฯ ลงในแบบทวนสอบ 02

 ประเมินผลกำรเรียนของนักศึกษำ (กำรตัดเกรด)
โดยส่งเกรดในระบบบริกำรอำจำรย์ (OATIS)
และเสนอแบบทวนสอบ 02พร้อมใบประมวลผลเกรด

 เปิดระบบบริกำรอำจำรย์ (OATIS) เพื่อให้

[5] ส่งเกรดออนไลน์

อำจำรย์ดำวโหลดใบส่งเกรด และส่งเกรด

[6] สนส. ส่งใบประมวลผลเกรด

[7] ใบประมวลผล
เกรดและแบบทวน
สอบ 02

 พิจำรณำผลกำรเรียนโดยใช้

และแบบทวนสอบ 03

ใบประมวลผลเกรดที่ส่งมำจำก สนส. และเสนอ
ผลกำรพิจำรณำผลสัมฤทธิ์ฯ
ในแบบทวนสอบ 03

[8] ข้อเสนอแนะกำรประมวลผลเกรดและกำรทวนสอบ
[10] ข้อเสนอแนะกำรประมวลผลเกรดและกำรทวนสอบ

 ประมวลผลกำรส่งเกรด พิมพ์ใบประมวลผล

[9] ใบประมวลผลเกรด

 พิจำรณำผลกำรเรียนโดยใช้
ใบประมวลผลเกรดที่ส่งมำจำก สนส.
และพิจำรณำผลกำรทวนสอบ ฯ ลงใน
แบบทวนสอบ 04

เกรด และส่งใบประมวลผลเกรดไปยังผู้สอนและ
คณะกรรมกำรเพื่อใช้ประกอบกำรทวนสอบฯ
[11] ใบประมวลผลเกรด
และแบบทวนสอบ 04

 นำข้อมูลจำกแบบทวนสอบ 04 มำใช้ในกำร
ประกำศเกรดแก่นกั ศึกษำ

อาจารย์ผู้สอน

 จัดทำ มคอ.5/มคอ.6 และส่งเอกสำรที่
ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรเข้ำระบบบริกำรอำจำรย์ (OATIS)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/
คณะอนุกรรมการกลุ่มวิชา

[12] มคอ.5/
มคอ.6

คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ/
คณะกรรมการบริหารหน่วยประสานงาน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 เปิดระบบบริกำรอำจำรย์ (OATIS) เพื่อให้
 พิจำรณำมคอ.5/มคอ.6 และแจ้งผล
กำรพิจำรณำไปยังผู้สอน

อำจำรย์ส่ง มคอ.5/มคอ.6 ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
จำกคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร และ
รวบรวมข้อมูลกำรส่งมคอ.5/มคอ.6 ให้แก่คณะ

[13] ข้อเสนอแนะกำรปรับปรุง มคอ.5/มคอ.6
[14] ส่ง มคอ.5/มคอ.6 ออนไลน์
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ขั้นตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
อาจารย์ผู้สอน
ขั้นตอนที่ 
- จัดทำ มคอ.3/มคอ.4 ในรำยวิชำที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้สอนในภำคกำรศึกษำ และนำมคอ.3/
มคอ.4 ให้คณะกรรมกำรทวนสอบ ฯ พิจำรณำควำมเหมำะสม
- ปรับแก้ไขมคอ.3/มคอ.4 ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรทวนสอบฯ ในกรณีที่มีข้อเสนอแนะ
แล้วจึงส่งเอกสำรดังกล่ำวเข้ำระบบบริกำรอำจำรย์ (OATIS) ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ
ขัน้ ตอนที่ 
- ดำเนินกำรสอน กำรสอบ และกำรทวนสอบฯ ตำมระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนดโดยดำวน์
โหลดแบบทวนสอบ 02 จำกระบบ (regis.nstru.ac.th) และรำยงำนผลกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ลงในแบบ
ทวนสอบ 02
ขั้นตอนที่ 
- ประเมินผลกำรเรียนของนักศึกษำ ดำวน์โหลดใบส่งเกรดจำกระบบ OATIS เพื่อใช้สำหรับบันทึก
ข้อมูลกำรประเมินผลกำรเรียนของนักศึกษำ (กำรตัดเกรด) เมื่อตัดเกรดแล้วเสร็จให้ส่งใบส่งเกรดเข้ำระบบ
OATIS
- นำใบประมวลผลเกรด [ตัวอย่าง 1] ที่สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (สนส.) ส่งมำให้
แนบพร้อมกับแบบทวนสอบ 02 ส่งให้คณะกรรมกำรทวนสอบฯ พิจำรณำ
- นำข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรทวนสอบฯ มำใช้เป็นแนวทำงปรับแก้ไขเกรด กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และกำรทวนสอบฯ
- หากมีการปรับแก้ไขผลการเรียน ให้ผู้สอนดำวโหลดส่งใบส่งเกรดจำกระบบ OATIS อีกครั้งเพื่อ
แก้ไขผลกำรเรียน และพิมพ์ใบส่งเกรดฉบับใหม่ [ตัวอย่าง 2] แนบมำกับใบประมวลผลเกรดเดิมที่สนส.ส่งมำ
เพื่อให้คณะกรรมกำรทวนสอบฯ พิจำรณำและรับรองผลกำรเรียน
ขั้นตอนที่ 
- จัดทำ มคอ.5/มคอ.6 ในรำยวิชำที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้สอน และนำมคอ.5/มคอ.6 ส่งให้
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพิจำรณำ
- ปรับแก้ไขมคอ.5/มคอ.6 ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ในกรณีที่มี
ข้อเสนอแนะ แล้วจึงส่งเอกสำรดังกล่ำวเข้ำระบบ OATIS ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอน
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/คณะอนุกรรมการกลุ่มวิชา
ขั้นตอนที่ 
- ดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรทวนสอบฯ
ขั้นตอนที่ 
- พิจำรณำมคอ.3/มคอ.4 โดยเสนอผลกำรพิจำรณำในแบบทวนสอบ 01 แจ้งผลกำรพิจำรณำและ
ข้อเสนอแนะให้แก่ผู้สอน
ขั้นตอนที่ 
- พิจำรณำผลกำรเรียนโดยใช้ใบประมวลผลเกรด [ตัวอย่าง 1] ที่สนส.ส่งมำให้ และพิจำรณำกำร
ทวนสอบ ฯ ทุกรำยวิชำตำมที่อำจำรย์ในสังกัดหลักสูตรได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้สอนในภำคกำรศึกษำลงใน
แบบทวนสอบ 03 และแจ้งผลกำรพิจำรณำรวมไปถึงข้อเสนอแนะต่ำง ๆ แก่ผู้สอน
- หำกคณะกรรมกำรมีข้อเสนอแนะให้ผู้สอนปรับแก้ไขเกรด ต้องพิจำรณำใบส่งเกรดที่ผู้สอน
ปรับแก้ไขเกรดใหม่ [ตัวอย่าง 2] อีกครั้งก่อนรับรองผลในแบบทวนสอบ 03
- ส่งใบประมวลผลเกรด [ตัวอย่าง 1] ที่สนส.ส่งมำให้ ใบทวนสอบ 03 และใบส่งเกรดที่ผู้สอน
ปรับแก้ไขเกรดใหม่ [ตัวอย่าง 2] (ในกรณีที่มีกำรปรับแก้ไขเกรด) ไปยังคณะกรรมกำรวิชำกำรประจำคณะ/
คณะกรรมกำรบริหำรหน่วยประสำนงำนหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ขั้นตอนที่ 
- พิจำรณำมคอ.5/มคอ.6 ทุกรำยวิชำตำมที่อำจำรย์ในสังกัดหลักสูตรได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้สอน
ในภำคกำรศึกษำ และแจ้งผลกำรพิจำรณำรวมไปถึงข้อเสนอแนะต่ำง ๆ แก่ผู้สอน

คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ/คณะกรรมการบริหารหน่วยประสานงานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ขั้นตอนที่ 
- ดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรทวนสอบฯ
ขั้นตอนที่ 
- พิจำรณำผลกำรเรียนโดยใช้ใบประมวลผลเกรด [ตัวอย่าง 1] ที่สนส.ส่งมำให้ และพิจำรณำ
กำรทวนสอบ ฯ ทุกรำยวิชำตำมที่อำจำรย์ในสังกัดคณะได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้สอนในภำคกำรศึกษำลงใน
แบบทวนสอบ 04 และแจ้งผลกำรพิจำรณำรวมไปถึงข้อเสนอแนะต่ำง ๆ แก่ผู้สอน
- ส่งแบบทวนสอบ 04 ใบประมวลผลเกรด [ตัวอย่าง 1] ที่สนส.ส่งมำให้ และใบส่งเกรดที่ผู้สอน
ปรับแก้ไขเกรดใหม่ [ตัวอย่ำง 2] (ในกรณีที่มีกำรปรับแก้ไขเกรด) ไปยังสนส. เพื่อประกำศเกรดให้แก่นักศึกษำ
ต่อไป
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สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขั้นตอนที่ 
- เปิดระบบ OATIS เพื่อให้ผู้สอนส่งมคอ.3/มคอ.4 ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตร
- รวบรวมข้อมูลกำรส่งมคอ.3/มคอ.4 ให้แก่คณะ
ขั้นตอนที่ 
- เปิดระบบ OATIS เพื่อให้ผู้สอนดำวน์โหลดใบส่งเกรด และส่งเกรด
ขั้นตอนที่ 
- ประมวลผลกำรส่งเกรด พิมพ์ใบประมวลผลเกรด และแบบทวนสอบ 04 ให้แก่คณะ เพื่อใช้
ประกอบกำรทวนสอบฯ
ขั้นตอนที่ 
- นำข้อมูลจำกแบบทวนสอบ 04 มำใช้ในกำรประกำศเกรดแก่นักศึกษำเฉพำะรำยวิชำที่มีกำร
รับรองผลกำรเรียน สำหรับรำยวิชำที่มีกำรปรับแก้ไขเกรดตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรทวนสอบ
สนส.จะดำเนินกำรแก้ไขเกรดให้ผู้สอนตำมข้อมูลที่ปรำกฏใบส่งเกรดที่ผู้สอนปรับแก้ไขเกรดใหม่ [ตัวอย่ำง 2]
โดยใช้ใบประมวลผลเกรด [ตัวอย่าง 1] ประกอบกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
ขั้นตอนที่ 
- เปิดระบบ OATIS เพื่อให้ผู้สอนส่งมคอ.5/มคอ.6 ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตร
- รวบรวมข้อมูลกำรส่งมคอ.5/มคอ.6 ให้แก่คณะ

