
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทวนสอบ  
รหัสวิชา..................................ชื่อวิชา.................................................................... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ภาคการศึกษาที่ ..../............ 

 

ค าชี้แจง  เอกสารนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมผลการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติจากข้อมูล/เอกสาร มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7  
ผลงาน ข้อสอบ กระดาษค าตอบ ฯลฯ ของรายวิชาที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินจากแบบวิเคราะห์ข้อมูล
การทวนสอบ (ทวนสอบ 04) ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน ามาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น  

 

ประเด็น 

ผลการปฏิบัติ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม/

ข้อเสนอแนะ 

กรรมการ
1 

กรรมการ
2 

กรรมการ
3 

สรุป 

มี ไม
่ม ี มี ไม
่ม ี มี ไม
่ม ี มี ไม
่ม ี

1.  เนื้อหา 
1.1  มีความครอบคลุม สอดคล้อง กับค าอธิบายรายวิชา          
1.2  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
         

1.3  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

         

1.4  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

         

1.5  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

         

1.6  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

         

2.  วิธีการสอน 
2.1  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
         

2.2  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

         

2.3  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

         

2.4  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

         

2.5  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

         

ทวนสอบ 05 
(ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ-สรุป) 



ประเด็น 

ผลการปฏิบัติ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม/

ข้อเสนอแนะ 

กรรมการ
1 

กรรมการ
2 

กรรมการ
3 

สรุป 

มี ไม
่ม ี มี ไม
่ม ี มี ไม
่ม ี มี ไม
่ม ี

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  การประเมินผล 

3.1  การประเมินผลการเรียนรูข้องนิสิตนักศึกษา 
1)  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

         

2)  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

         

3)  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

         

4)  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

         

5)  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

         

3.2  มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย เชน่ 

1)  การสังเกตพฤติกรรม เช่น การเข้าชั้นเรียน  
การมีส่วนรว่ม 

         

2)  การประเมินผลงาน/รายงาน/การน าเสนอผลงาน          
3)  การสอบถาม/การสัมภาษณ์          
4)  การทดสอบ          
5)  อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................          

3.3  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

1)  ก่อนจัดการเรียนการสอน 

         

2)  ระหว่างจัดการเรียนการสอน          
3)  หลังสิ้นสุดจัดการเรียนการสอน          

3.4  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากคะแนนเก็บและคะแนนสอบ           
3.5 การวัดและประเมินผลสอดคล้องเหมาะสมกับ

กิจกรรมการเรียนการสอน 
         

3.6 มีการวัดและประเมินผลเป็นไปตามแผนการประเมินผล
(สัปดาห์ที่จะประเมิน) กับการด าเนินการจริง 

         

3.7 เครื่องมือวัดและประเมินผล และผลงาน 
1) เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความสอดคล้อง

         



ประเด็น 

ผลการปฏิบัติ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม/

ข้อเสนอแนะ 

กรรมการ
1 

กรรมการ
2 

กรรมการ
3 

สรุป 

มี ไม
่ม ี มี ไม
่ม ี มี ไม
่ม ี มี ไม
่ม ี

ครอบคลุมกับเนื้อหารายวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) เครื่องมือวัดและประเมินผลมีร่องรอยการให้

คะแนน 
         

3) ผลงานมีความสอดคล้องครอบคลุมกับเนื้อหา
รายวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอน 

         

4) ผลงานมีร่องรอยการให้คะแนน          
4.  ลักษณะการกระจายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.1  ปกติ (นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนนกลางๆ) 
         

4.2  เบ้ซ้าย (นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนนสูง)          
4.3  เบ้ขวา (นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนนต่ า)          
4.4  ไม่สามารถบอกลักษณะการกระจายได้          

5.  มีการน าปัญหาการจัดการเรียนการสอนมาวิเคราะห์
หาแนวทางการแก้ปัญหา 

         

6. มีการน าปัญหาผลการเรียนและระดับคะแนนมา
วิเคราะห์หาแนวทางการแก้ปัญหา 

         

7. มีการน าผลการจัดการเรยีนการสอนในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

         

 
 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการทวนสอบ 
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ลงชื่อ........................................................... 
(...................................................) 

ประธานกรรมการทวนสอบ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันที่............../............./............ 
 
 
 

ลงชื่อ...........................................................    ลงชื่อ........................................................... 
       (...................................................)           (...................................................) 

       ผู้ทรงคุณวุฒิ               ผู้ทรงคุณวุฒิ 
วันที่............../............./..................... วันที่............../............./ ..................... 
 


