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แนวทางปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ ฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 

ปณิธาน ปรัชญา วิสยัทศัน์ 
ของมหาวิทยาลยั 

มาตรฐานคุณวฒิุสาขาวชิา (มคอ.1) 
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

ของมหาวิทยาลยั 

หลกัสูตรสาขาวิชา (มคอ.2) (ระดบัปริญญาตรี) 
  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
( ≥ 30 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 
( ≥ 84 หน่วยกิต) 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
(≥  6 หน่วยกิต ) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5 ดา้น 

 แผนท่ีกระจายความรับผดิชอบ 
 (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดของรายวชิา ( มคอ. 3 , มคอ. 4 ) 

รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา  ( มคอ. 5, มคอ.6 ) 

รายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตร ( มคอ. 7 ) 

1    คุณธรรม & จริยธรรม 
2    ความรู้ 
3    ทกัษะทางปัญญา 
4    ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
       และความรับผดิชอบ 
5    ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
      และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ความคดิส าคญัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุฯ 

มุ่งสู่ 

คุณภาพบณัฑิตตามมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้ 

อยา่งนอ้ย 5 ดา้น 

1   คุณธรรม & จริยธรรม 

2   ความรู้ 

3   ทกัษะทางปัญญา 

4   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล   
     และความรับผดิชอบ 

5   ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร  
     และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

2 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าไม? ต้องทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

จดัท า เพื่อ 
1 

สกอ. 
2 

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2552 

3  
ประกนั

คุณภาพบณัฑิต 

4 

มคอ2 : รายละเอียด
หลกัสูตร 

จดัท า 

  หมวด 1 

      หมวด 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร  
ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุฯ ขอ้6 

  หมวด 2 
  หมวด 3 

  หมวด 5 
  หมวด 4 

  หมวด 6 

 

ก าหนดใหมี้การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด
ใน มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) และ มคอ.4 (รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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สถาบนัอุดมศกึษาอาจก าหนดตวับ่งชีเ้พิม่เตมิ ให้สอดคล้องกบัพนัธกจิและวตัถุประสงคข์องสถาบนัฯ 

หรอืก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึน้ เพื่อการยกระดบัมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไว้ในรายละเอยีด
ของหลกัสตูร  

สถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ะไดร้บัการรบัรองมาตรฐานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาติ ต้องมผีลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทัง้หมด  อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษา        
เพื่อตดิตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทัง้นี้เกณฑก์ารประเมนิผ่านคอื มกีารด าเนินงานตามขอ้ ๑ - ๕ และ
อยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐ ของตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานทีร่ะบุไวใ้นแต่ละปี 

 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
(๑) อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐ มสี่วนรว่มในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 
(๒) มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.๒ ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาต ิหรอื 

มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 
(๓) มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.๓ และ 

มคอ.๔ อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 
(๔) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วนั หลงัสิน้สุดภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุก
รายวชิา 

(๕) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วนั หลงัสิน้สุดปีการศกึษา 
(๖) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ทีก่ าหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ 

(ถา้ม)ี อยา่งน้อยรอ้ยละ ๒๕ ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 
(๗) มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน หรอื การประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผล

การประเมนิการด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.๗ ปีทีแ่ลว้   
(๘) อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าดา้นการจดัการเรยีนการสอน 
(๙) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี อยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
(๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี ไมน้่อย

กว่ารอ้ยละ ๕๐ ต่อปี 
(๑๑) ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสุดทา้ย/บณัฑติใหม่ทีม่ต่ีอคุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกว่า ๓.๕ 

จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 
(๑๒) ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติใหม ่เฉลีย่ไมน้่อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 
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 การทวนสอบ คอือะไร  
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
หมายถึง การด าเนินการหาหลกัฐานดว้ยวิธีการใดๆ เพื่อยืนยนั 
หรือพิสูจน์ว่าส่ิงท่ีก าหนดข้ึนนั้นไดมี้การด าเนินการและบรรลุ
เป้าหมายตามวตัถุประสงค ์

 

 

มีวธีิการอะไรบ้างที่ใช้ทวนสอบฯ 

  การสังเกต 
  การตรวจสอบ 
  การประเมิน 
  การสัมภาษณ์ 
 การใหค้ะแนนพฤติกรรมหรือจริยธรรมโดยคณะกรรมการกลาง 
 การใหค้ะแนนโครงการโดยคณะกรรมการกลาง 
 สุ่มตรวจการใหค้ะแนนจากกระดาษค าตอบ ขอ้สอบ 
 ใชข้อ้สอบท่ีออกโดยคณาจารยร่์วมสอน   

ฯลฯ 
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มบส. ทวนสอบฯ โดยใช้วธีิ 
อะไรบ้าง ? 

 
 

1.  ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยการวเิคราะห์
ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
2.  ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยการประเมิน
ตนเอง 
 

. 

และ/หรือ 

. 
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ความส าคญัของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   ทราบระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ท่ีแต่ละรายวชิาไดรั้บจากการกระจายความรับผดิชอบจากหลกัสูตร
สู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

เพื่อ 

อาจารยผ์ูส้อน/ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
● ปรับปรุงขอ้บกพร่องของผูเ้รียน 
● ส่งเสริมจุดเด่นของผูเ้รียน 
 

2   ทราบประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอนเพื่อใชใ้นการพฒันา
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

3   ทราบประสิทธิภาพในการบริหารจดัการหลกัสูตร 

เพื่อเป็นขอ้มูล 

วางแผนพฒันา/ติดตามประเมินผล/ประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
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แผนภูมิ แสดงความเชื่อมโยงของการทวนสอบฯ  
กับการปรับปรุงการเรียนการสอน 

ในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
 

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

มคอ.3 

(ถ้ามี) 

ภาคเรียนท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 2 
กรณีเปดิสอน 
รายวิชานั้นๆ  

ทั้ง 2 ภาคเรียน 

 

 

การทวนสอบ 

ผลสมัฤทธ์ิ 

(ถ้ามี) 
มคอ.4 

มคอ.5 มคอ.6 

มคอ.3 มคอ.4 

มคอ.5 มคอ.6 

มคอ.7 

มคอ.3 มคอ.4 

มคอ.5 มคอ.6 

มคอ.3 มคอ.4 

มคอ.5 มคอ.6 

มคอ.7 

การทวนสอบ 

ผลสมัฤทธ์ิ 
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แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
กรณีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 

 

การทวนสอบฯ ท าได้หลายวิธี  
ในส่วนของ มบส. เลือก 2 วิธี ดังนี้ 

 
1. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์         

ของผู้เรียนตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์ 
ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 
 
      2. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
โดยการประเมินตนเอง 
 
ทั้งนี้ก าหนดให้แต่ละหลักสูตร 
ด าเนินการทวนสอบปีการศึกษาละ 
ไม่น้อยกว่า 25 % 

ปีการศึกษา 2555 
(เริ่มใช้หลักสูตร TQF) 

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 
 

ปีการศึกษา 2558 
 

นิสิต ปีที่ 1 
(ภาคเรียน 1 และ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

25% 

นิสิต ปีที่ 1 
(ภาคเรียน 1 และ 2) 

 

นิสิต ปีที่ 2 
 (ภาคเรียน 1 และ 2) 

 
 

 
 
 

25% 

นิสิต ปีที่ 1 
(ภาคเรียน 1 และ 2) 

 

นิสิต ปีที่ 2 
(ภาคเรียน 1 และ 2) 

 

นิสิต ปีที่ 3 
(ภาคเรียน 1 และ 2) 

 
 
 

25% 

นิสิต ปีที่ 1 
(ภาคเรียน 1 และ 2) 

  

นิสิต ปีที่ 2 
(ภาคเรียน 1 และ 2) 

 

นิสิต ปีที่ 3 
(ภาคเรียน 1 และ 2) 

 

นิสิต ปีที่ 4 
(ภาคเรียน 1 และ 2) 

25% 
นักศึกษา ปีที่ 1 

(ภาคเรียน 1 และ 2 และฤดูร้อน) 
 
 
 
 
 
 

 
 

25 % 

นักศึกษา ปีที่ 1 
(ภาคเรียน 1 และ 2 และฤดูร้อน) 
 

นักศึกษา ปีที่ 2 
(ภาคเรียน 1 และ 2 และฤดูร้อน) 

 
 
 

 
 

25 % 

นักศึกษา ปีที่ 1 
(ภาคเรียน 1 และ 2 และฤดูร้อน) 
 

นักศึกษา ปีที่ 2 
(ภาคเรียน 1 และ 2 และฤดูร้อน) 
 

นักศึกษา ปีที่ 3 
(ภาคเรียน 1 และ 2 และฤดูร้อน) 

 
 

 

25 % 

นักศึกษา ปีที่ 1 
(ภาคเรียน 1 และ 2 และฤดูร้อน) 
 

นักศึกษา ปีที่ 2 
(ภาคเรียน 1 และ 2 และฤดูร้อน) 
 

นักศึกษา ปีที่ 3 
(ภาคเรียน 1 และ 2 และฤดูร้อน) 
 

นักศึกษา ปีที่ 4 
(ภาคเรียน 1 และ 2 และฤดูร้อน)

25% หมายเหตุ    รายวิชาที่ทวนสอบในแต่ละปีการศึกษาต้องไม่ซ้ ากับที่เคยทวนสอบมาแล้ว 

และ/หรือ 
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แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ 
กรณีของ มบส. ที่มิไดด้ าเนินการทวนสอบในช่วงปีการศึกษา 2555 - 2556 

 

การทวนสอบฯ ท าได้หลายวิธี  
ในส่วนของ มบส. ก าหนดทางเลือก ดังนี้ 

 
1. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์ 
ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

2. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
โดยการประเมินตนเอง 

 
ทั้งนี้ก าหนดให้แต่ละสาขาวิชา 
ด าเนินการทวนสอบ ปีการศึกษา 2555 และ 
2556 มิได้ด าเนินการทวนสอบ 
ดังนั้น ในป ี2557 ควรทวนสอบประมาณ 75 % 

ปีการศึกษา 2555 
(เริ่มใช้หลักสูตร TQF) 

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 
 

ปีการศึกษา 2558 
 

นิสิต ปีที่ 1 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

- 

นิสิต ปีที่ 1 
 

นิสิต ปีที่ 2 
 
 

 
 
 
 

 
 

- 

นิสิต ปีที่ 1 
(ภาคเรียน 1 และ 2) 

 

นิสิต ปีที่ 2 
(ภาคเรียน 1 และ 2) 

 

นิสิต ปีที่ 3 
(ภาคเรียน 1 และ 2) 

 
 

 
75 % 

นิสิต ปีที่ 1 
(ภาคเรียน 1 และ 2) 

 

นิสิต ปีที่ 2 
(ภาคเรียน 1 และ 2) 

 

นิสิต ปีที่ 3 
(ภาคเรียน 1 และ 2) 

 

นิสิต ปีที่ 4 
(ภาคเรียน 1 และ 2) 

 

25 % 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

และ/หรือ 10 



 
  

ทบทวนและท าความเข้าใจเกีย่วกับเอกสารและ 
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

กับการทวนสอบฯ 
 

  มคอ.2 
  มคอ.3 
  มคอ.4 
  มคอ.5 
  มคอ.6 
  มคอ.7 
  แบบฟอร์มตา่งๆ  

เพื่อการทวนสอบ (มบส.จัดให้) 
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หัวข้อ (หมวด) ต่างๆ ที่มีอยู่ใน มคอ.2, 3, 4, 5, 6, และ 7 
ที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบ 

มคอ. 2 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
มคอ. 3 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
มคอ. 4 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
หมวดที่ 4 ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 
มคอ.5 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
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มคอ.6 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2  การด าเนินการที่ต่างไปจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
หมวดที่ 3 ผลการด าเนินการ 
หมวดที่ 4 ปัญหา และผลกระทบด้านการบริหาร 
หมวดที่ 5 การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

 
มคอ.7 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2  ข้อมูลเชิงสถิติ 
หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสู ตร 
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร 
หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน 
หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
หมวดที่ 9 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
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แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
รหัสวิชา...............................ชื่อวิชา.........................................................หมู่เรียน..........................ภาคการศึกษาที่ ..../............ 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

1) ............................................................................................................................................................... 
2) ............................................................................................................................................................... 

 

ค าชี้แจง การประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนประเมินตนเอง
เกี่ยวกับระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลังจากเรียนวิชานี้แล้ว จึงขอความร่วมมือจากผู้เรียนในการประเมินตนเองตามความเป็น
จริงโดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงความจริงมากที่สุด  ดังนี้ 
 

5 หมายถึง มีมากที่สุด    4 หมายถึง มีมาก     3 หมายถึง มีปานกลาง    2 หมายถึง มีน้อย    1 หมายถึง มีน้อยมาก 
 

รายการประเมิน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ระดับผลสัมฤทธิ ์

ภายหลังเรียนรายวิชานี้ 
5 4  3 2 1 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต  (เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดของผลการเรียนรู้ที่
รายวิชาก าหนด) 

     

2)  มีความกตัญญูกตเวที (เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดของผลการเรียนรู้ที่รายวิชา
ก าหนด) 

     

3)  มีความมีระเบียบวินัย  และรับผิดชอบต่อตัวเอง (เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียด
ของผลการเรียนรู้ที่รายวิชาก าหนด) 

     

4)  มีความเสียสละ (เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดของผลการเรียนรู้ที่รายวิชาก าหนด)      
5)  มีความสามัคคี (เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดของผลการเรียนรู้ที่รายวิชาก าหนด)      
ด้านความรู้    
1) มีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา (เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดของผลการเรียนรู้ที่
รายวิชาก าหนด) 

     

2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ (เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดของผล 
การเรียนรู้ที่รายวิชาก าหนด) 

     

3) มีความสามารถในการจัดการความรู้ให้เป็นหมวดหมู่  (เพิ่มข้อมูลแสดง
รายละเอียดของผลการเรียนรู้ที่รายวิชาก าหนด) 

     

4) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ และชีวิตจริง 
(เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดของผลการเรียนรู้ที่รายวิชาก าหนด) 

     

ด้านทักษะทางปญัญา   
1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  (เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดของผล 
การเรียนรู้ที่รายวิชาก าหนด) 

     

2) มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์ (เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดของผล 
การเรียนรู้ที่รายวิชาก าหนด) 

     

3) มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล (เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดของผล
การเรียนรู้ที่รายวิชาก าหนด) 

     

ทวนสอบ 01 
ส าหรับนสิิต/นักศึกษา 



มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ระดับผลสัมฤทธิ ์

ภายหลังเรียนรายวิชานี้ 
5 4  3 2 1 

4) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียด
ของผลการเรียนรู้ที่รายวิชาก าหนด) 

     

5) มีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียด
ของผลการเรียนรู้ที่รายวิชาก าหนด) 

     

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความรับผิดชอบต่อสังคม (เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดของผลการเรียนรู้ที่
รายวิชาก าหนด) 

     

2) มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น (เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดของผล
การเรียนรู้ที่รายวิชาก าหนด) 

     

3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ (เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดของผล
การเรียนรู้ที่รายวิชาก าหนด) 

     

4) มีความฉลาดทางอารมณ์ (เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดของผลการเรียนรู้ที่
รายวิชาก าหนด) 

     

5) มีความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้น า  (เพิ่มข้อมูลแสดง
รายละเอียดของผลการเรียนรู้ที่รายวิชาก าหนด) 

     

ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดของผล
การเรียนรู้ที่รายวิชาก าหนด) 

     

2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดของผล
การเรียนรู้ที่รายวิชาก าหนด) 

     

3) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวเลข (เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดของผล
การเรียนรู้ที่รายวิชาก าหนด) 

     

4) รู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร (เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดของผลการเรียนรู้
ที่รายวิชาก าหนด) 

     

 

หมายเหต ุ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบว่ารายวิชาที่รับผิดชอบมีการระบุความรับผิดชอบในแผนที่แสดงการกระจาย           

ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาในผลการเรียนรู้ใดบ้างในแต่ละด้าน และตัดผลการเรียนรู้ที่รายวิชา
ไม่ได้มีความรับผิดชอบหรือมีความรับผิดชอบรองออกจากแบบประเมินทวนสอบ 01 

2. เมื่อแบบประเมินนี้คงเหลือเฉพาะผลการเรียนรู้ที่รายวิชามีความรับผิดชอบหลักแล้ว ให้ระบุเพิ่ม
ข้อมูลแสดงรายละเอียดของผลการเรียนรู้ที่รายวิชาก าหนดในส่วนท้ายของผลการเรียนรู้นั้นๆ อาทิ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ระดับผลสัมฤทธิ ์

ภายหลังเรียนรายวิชานี้ 
5 4  3 2 1 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต คือ การไม่ลอกงาน การระบุแหล่งอ้างอิงเมื่อมีการน า
ผลงานของผู้อื่นมาน าเสนอในงานของตน  

     

3. เมื่อเพ่ิมเติมข้อมูลครบถ้วนทุกผลการเรียนรู้ที่รายวิชามีความรับผิดชอบหลักแล้ว ให้มอบหมาย
อาจารย์ผู้สอนในทุกหมู่เรียนน าไปให้ผู้เรียนประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 



รายงานผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ระดับหมู่เรียน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

รหัสวิชา...............................ชื่อวิชา.......................................................... หมู่เรียน........................ภาคการศึกษาที่ ..../............ 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน  

1) ...................................................................................................................... 
2) ...................................................................................................................... 
3) ...................................................................................................................... 
4) ...................................................................................................................... 

 

ค าชี้แจง  
1) รายงานผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เฉพาะผลการเรียนรู้ 

ที่รายวิชามีความรับผิดชอบหลัก โดยปรับแก้ไขผลการเรียนรู้ในตารางให้ตรงกับแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ทวนสอบ 01) และประมวล/วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินทวนสอบ 01 แล้วรายงาน
จ าแนกตามหมู่เรียนที่ตนรับผิดชอบ ลงในรายงานผลการประเมินทวนสอบฯ ฉบับนี้ 

2) เกณฑ์การประเมิน  
4.51 – 5.00  หมายถึง มากที่สุด  
3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก  
2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง  
1.51 – 2.50  หมายถึง  น้อย  
1.00 – 1.50  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 
ผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผล 
การประเมิน 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต      
2)  มีความกตัญญูกตเวที    
3)  มีความมีระเบียบวินัย  และรับผิดชอบต่อตัวเอง    
4)  มีความเสียสละ    
5)  มีความสามัคคี    

ภาพรวมด้านคุณธรรม จริยธรรม    
ด้านความรู้    
1) มีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา    
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้    
3) มีความสามารถในการจัดการความรู้ให้เป็นหมวดหมู่    
4) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ และชีวิตจริง    

ภาพรวมด้านความรู้    
ด้านทักษะทางปญัญา   
1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์    

ทวนสอบ 02 
(ส าหรับอาจารยผ์ู้สอน 
- กรณีมีหลายหมู่เรยีน) 



มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผล 
การประเมิน 

2) มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์    
3) มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล    
4) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    
5) มีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์    

ภาพรวมด้านทักษะทางปญัญา    
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความรับผิดชอบต่อสังคม    
2) มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น    
3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์    
4) มีความฉลาดทางอารมณ์    
5) มีความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้น า    

ภาพรวมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร    
2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
3) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวเลข    
4) รู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร    

ภาพรวมทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

ผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียนในภาพรวม    
 

 จากผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก
การประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ........(x̄ = ……..) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน           
ในด้านคุณธรรม จริยธรรมภาพรวมอยู่ในระดับ........(x̄ = ……..) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในด้านความรู้ภาพรวมอยู่ในระดับ
........(x̄ = ……..) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในด้านทักษะทางปัญญาภาพรวมอยู่ในระดับ........( x̄ = ……..) ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบภาพรวมอยู่ในระดับ........(x̄ = ……..) และผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนในด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีภาพรวมอยู่ในระดับ........( x̄ = ……..) 
นอกจากนี้  เ มื่ อ พิจารณาเป็นรายรายการ  พบว่ า  รายการที่ มี ผลสัมฤทธิ์ ใน อันดับสู งสุ ด  3 อันดับ  คื อ 
....................................... (x̄ = ……..)  .......................................  (x̄ = ……..) และ ....................................... (x̄ = ……..) 
และรายการท่ีมผีลสัมฤทธิ์ในอันดับท้ายสุด 3 อันดับ คือ ....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... 
(x̄ = ……..) และ .......................................  (x̄ = ……..) 
 ในการพิจารณาจากผลการเรียนรู้ พบว่า นิสิตนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน.........รายการ 
คือ ....................................... (x̄ = ……..)  .......................................  (x̄ = ……..) และ ................................... (x̄ = ……..) 
นิสิตนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก จ านวน.........รายการ คือ .......................................  (x̄ = ……..)  
....................................... (x̄ = ……..) และ ....................................... (x̄ = ……..) นิสิตนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง จ านวน... ...............รายการ คือ ..... ................................................... ..................................  
(x̄ = ……..)  .......................................  (x̄ = ……..) และ .......................................  (x̄ = ……..) นิสิตนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
อยู่ในระดับน้อย จ านวน.........รายการ คือ .......................................  (x̄ = ……..)  ....................................... (x̄ = ……..) 



และ .......................................  (x̄ = ……..) และนิสิตนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับน้อยที่สุด จ านวน.........รายการ คือ 
....................................... (x̄ = ……..)  ...................................... (x̄ = ……..) และ ..................................... (x̄ = ……..) 
 ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในแต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้นั้น พบว่า  

1) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด(x̄ ≥ 3.51) จ านวน.............รายการ    
คือ  ................................... (x̄ = ……..)  ................................... (x̄ = ……..) และ ................................... (x̄ = ……..)  

2) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด(x̄ ≤ 3.50) จ านวน .......รายการ คือ  
....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... ( x̄ = ……..) และ ....................................... ( x̄ = ……..) 
 
ข้อเสนอแนะ/ข้อค้นพบจากการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
ลงชื่อ........................................................... 

(...................................................) 
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ประจ าหมู่เรียน 

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
  

 
 

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

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หมายเหตุ ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการประเมินทวนสอบฯ (ทวนสอบ 02) เรียบร้อยแล้ว ให้น าส่งไปยัง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรด าเนินการสรุปข้อมูลในระดับรายวิชาต่อไป 

 
 
 



รายงานผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ระดับรายวิชา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

รหัสวิชา...............................ชื่อวิชา........................................................... ภาคการศึกษาที่ ..../............ 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน  

1) ......................................................................................................................หมู่เรียน................................ 
2) ......................................................................................................................หมู่เรียน................................ 
3) ......................................................................................................................หมู่เรียน................................ 
4) ......................................................................................................................หมู่เรียน................................ 
5) ......................................................................................................................หมู่เรียน................................ 
6) ......................................................................................................................หมู่เรียน................................ 
7) ......................................................................................................................หมู่เรียน................................ 
8) ......................................................................................................................หมู่เรียน................................ 
9) ......................................................................................................................หมู่เรียน................................ 
10) ......................................................................................................................หมู่เรียน................................ 

 

ค าชี้แจง  
1) รายงานผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เฉพาะผลการเรียนรู้ที่

รายวิชามีความรับผิดชอบหลัก 
2) เกณฑ์การประเมิน  

4.51 – 5.00  หมายถึง มากที่สุด  
3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก  
2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง  
1.51 – 2.50  หมายถึง  น้อย  
1.00 – 1.50  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

ผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน(เฉพาะค่าเฉลีย่) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 ค่าเฉลี่ย 
ผล 

การประเมิน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต               
2)  มีความกตัญญูกตเวที             
3)  มีความมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อตัวเอง             
4)  มีความเสียสละ             
5)  มีความสามัคคี             

ภาพรวมด้านคุณธรรม จริยธรรม             
ด้านความรู้    
1) มีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา             
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้             
3) มีความสามารถในการจัดการความรู้ให้
เป็นหมวดหมู่ 

            

ทวนสอบ 03 
(ส าหรับกก.ระดับรายวิชา) 



มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน(เฉพาะค่าเฉลีย่) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 ค่าเฉลี่ย 
ผล 

การประเมิน 
4) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
ในสถานการณ์ใหม่ และชีวิตจริง 

            

ภาพรวมด้านความรู้             
ด้านทักษะทางปญัญา   
1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์             
2) มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์             
3) มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล             
4) มีความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ             
5) มีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค ์

            

ภาพรวมด้านทักษะทางปญัญา             
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความรับผิดชอบต่อสังคม             
2) มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น             
3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์             
4) มีความฉลาดทางอารมณ์             
5) มีความสามารถในการบริหารจัดการและ
ภาวะผู้น า 

            

ภาพรวมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

            

ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร             
2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ             
3) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวเลข             
4) รู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร             

ภาพรวมทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

            

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม             
 

 จากผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในระดับรายวิชา พบว่า  
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการประเมนิตนเองในภาพรวมของรายวิชา.................................................อยู่ในระดับ........(x̄ = 
……..) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมภาพรวมอยู่ในระดับ........( x̄ = 
……..) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในด้านความรู้ภาพรวมอยู่ในระดับ........(x̄ = ……..) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในด้านทักษะทาง
ปัญญาภาพรวมอยู่ในระดับ........ (x̄ = ……..) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ     
ความรับผิดชอบภาพรวมอยู่ในระดับ........(x̄ = ……..) และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีภาพรวมอยู่ในระดับ........(x̄ = ……..)  

 
 



นอกจากนี้  เมื่อพิจารณาเป็นรายรายการ พบว่า  รายการที่มีผลสัมฤทธิ์ ในอันดับสูงสุด 3 อันดับ คือ 
....................................... (x̄ = ……..)  .......................................  (x̄ = ……..) และ....................................... (x̄ = ……..) 
และรายการท่ีมผีลสัมฤทธิ์ในอันดับท้ายสุด 3 อันดับ คือ....................................... (x̄ = ……..) ........................................ 
(x̄ = ……..) และ .......................................  (x̄ = ……..) 
 ในการพิจารณาจากผลการเรียนรู้ พบว่า นิสิตนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน.........รายการ คือ 
....................................... (x̄ = ……..)  .......................................  (x̄ = ……..) และ ....................................... (x̄ = ……..) 
นิสิตนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก จ านวน.........รายการ คือ .......................................  (x̄ = ……..)  
....................................... (x̄ = ……..) และ ....................................... (x̄ = ……..) นิสิตนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง จ านวน.........รายการ คือ .......................................  (x̄ = ……..)  ....................................... (x̄ = ……..) และ 
....................................... (x̄ = ……..) นิสิตนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับน้อย จ านวน.........รายการ คือ 
....................................... (x̄ = ……..)  .......................................  (x̄ = ……..) และ ....................................... (x̄ = ……..) 
นิสิตนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับน้อยที่สุด จ านวน....... .รายการ คือ ..................... ............... (x̄ = ……..) 
....................................... (x̄ = ……..) และ .......................................  (x̄ = ……..) 
 ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในแต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้นั้น พบว่า  

1) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด(x̄ ≥ 3.51) จ านวน.............รายการ คือ  
...................................... (x̄ = ……..) ...................................... (x̄ = ……..) และ ..................................... (x̄ = ……..)  

2) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด(x̄ ≤ 3.50) จ านวน .......รายการ คือ  
....................................... (x̄ = ……..) ....................................... (x̄ = ……..) และ ....................................... ( x̄ = ……..) 

 
ข้อเสนอแนะ/ข้อค้นพบจากการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 
 

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

อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
รายวิชา.................................................................. 

 
 



แนวทางการปรับปรุงแก้ไข/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 

 
 

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

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร................................................. 
คณะ.....................................................................  

 
 

หมายเหตุ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาด าเนินการ โดยปรับแก้ไข   
ผลการเรียนรู้ในตารางให้ตรงกับแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ทวนสอบ 01) 
และรายงานผลการประเมินทวนสอบฯ (ทวนสอบ 02) แล้วจึงประมวลข้อมูลจาก ทวนสอบ 02 ในทุกหมู่เรียนลงใน
รายงานผลการประเมินทวนสอบฯ (ทวนสอบ 03) และน าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 



แบบวิเคราะห์ข้อมูลการทวนสอบ  
รหัสวิชา..................................ชื่อวิชา.................................................................... 

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

 
ค าชี้แจง  เอกสารนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือวิเคราะห์ผลการปฏิบัติจากข้อมูล/เอกสาร มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7  ผลงาน ข้อสอบ 

กระดาษค าตอบ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน ามาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการทวนสอบพิจารณาจากการตรวจสอบหลักฐานร่องรอยการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา 
แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องผลการปฏิบัติ และบันทึกรายละเอียดลงในช่องค าอธิบายเพ่ิมเติม/ข้อเสนอแนะ 

 

ประเด็น 
ผลการปฏิบัติ ค าอธิบายเพิ่มเติม/

ข้อเสนอแนะ มี ไม่มี 
1.  เนื้อหา 

1.1  มีความครอบคลุม สอดคล้อง กับค าอธิบายรายวิชา    
1.2  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   

1.3  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ 

   

1.4  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา 

   

1.5  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   

1.6  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

2.  วิธีการสอน 
2.1  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   

2.2  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ 

   

2.3  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา 

   

2.4  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   

2.5  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

3.  การประเมินผล 
3.1  การประเมินผลการเรียนรูข้องนิสิตนักศึกษา 

1)  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   

ทวนสอบ 04 
(ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 



ประเด็น 
ผลการปฏิบัติ ค าอธิบายเพิ่มเติม/

ข้อเสนอแนะ มี ไม่มี 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2)  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ 

   

3)  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา 

   

4)  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   

5)  มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

3.2  มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เชน่ 
1)  การสังเกตพฤติกรรม เช่น การเข้าชั้นเรียน การมีสว่นรว่ม 

   

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

3.3  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
1)  ก่อนจัดการเรียนการสอน 

   

2)  ระหว่างจัดการเรียนการสอน    
3)  หลังสิ้นสุดจัดการเรียนการสอน    

3.4  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากคะแนนเก็บและคะแนนสอบ     
3.5 การวัดและประเมินผลสอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรม 

การเรียนการสอน 
   

3.6 มีการวัดและประเมินผลเป็นไปตามแผนการประเมินผล
(สัปดาห์ที่จะประเมิน) กับการด าเนินการจริง 

   

3.7 เครื่องมือวัดและประเมินผล และผลงาน 
1) เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความสอดคล้อง

ครอบคลุมกับเนื้อหารายวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอน 

   

2) เครื่องมือวัดและประเมินผลมีร่องรอยการให้คะแนน    
3) ผลงานมีความสอดคล้องครอบคลุมกับเนื้อหารายวิชา 

และกิจกรรมการเรียนการสอน 
   

4) ผลงานมีร่องรอยการให้คะแนน    
4.  ลักษณะการกระจายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.1  ปกติ (นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนนกลางๆ)    
4.2  เบ้ซ้าย (นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนนสูง)    
4.3  เบ้ขวา (นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนนต่ า)    
4.4  ไม่สามารถบอกลักษณะการกระจายได้    



ประเด็น 
ผลการปฏิบัติ ค าอธิบายเพิ่มเติม/

ข้อเสนอแนะ มี ไม่มี 
5.  มีการน าปัญหาการจัดการเรียนการสอนมาวิเคราะห์หาแนว
ทางการแก้ปัญหา 

   

6. มีการน าปัญหาผลการเรียนและระดับคะแนนมาวิเคราะห์หา
แนวทางการแก้ปัญหา 

   

7. มีการน าผลการจัดการเรยีนการสอนในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

   

 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการทวนสอบ 
.................................................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ .................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
................................................................ .................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
............................................................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................... .........................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
.......................................................................... .......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
....................................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ...............................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
....................................................................................................................................... .............................................  
.................................................................................... ................................................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
................................................................................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .......................................................  

 
 

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

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

 



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 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.................................................................... ................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
................................................................................................................................................................ .................... 
............................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
................................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ...........................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................................................................................... .........................................  
........................................................................................ ............................................................................................  



............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

........................................................ ............................................................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. .......................................................  

.................................................................................................................................................... ................................  

................................................................................................. ............................................................... .................... 

............................................................................................................................. .......................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 

................................................................. ...................................................................................................................  

............................................................................................................................. .......................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................................................. ....................... 

........................................................................................................... ......................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

.............................................................................................................................. ......................................................  

........................................................................... ......................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................................  

............................................................................................................................. .......................................................  

................................................................................................................................................................ .................... 

..................................................................................................................... ...............................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 

....................................................................................................................................... .............................................  

.................................................................................... ................................................................................................ 

............................................................................................................................. .......................................................  
 
 

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

ประธานกรรมการทวนสอบ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

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

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

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



รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานของผลการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สาขาวชิา........................................................ คณะ........................................................ 

--------------------------------------------------- 
 

ปีการศึกษาที่ทวนสอบ    ปีการศึกษา ............................. 
รายวิชาที่ทวนสอบ    1. ..................................................................................................  
      2. ..................................................................................................  
      3. .................................... .............................................................. 
      4. ..................................................................................................  
      5. ............................................................................ ...................... 
      6. ..................................................................................................  
 
วิธีการทวนสอบ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน     
ผลการเรียนรู้ ใน 2 วิธี คือ 

1. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยการประเมินตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ภายหลังจากการเรียนในแต่ละรายวิชา 

2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติจากประมวลการสอน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 ผลงาน ข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ ฯลฯ รวมทั้งสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 

สาขาวิชา............................................คณะ........................................ มหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา
ได้ด าเนินการดังกล่าว โดยก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยการประเมินตนเอง มอบหมายให้
อาจารย์ผู้สอนเก็บรวบรวมโดยใช้แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ทวนสอบ 01) 
ในระหว่างวันที่........ - .........เดือน.............พ.ศ.2558 

2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ก าหนดให้มีการทวนสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย 1).............................................. .........................................  
2) ........................................................................................................................................................................ และ  
3) .................................................................. ซ่ึงด าเนนิการทวนสอบดังกลา่วในวนัท่ี.............เดือน.............พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทวนสอบ 06 
(ส าหรับคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร) 



ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
1. รหัสวิชา.................................รายวิชา.............................................................. 

ข้อมูลเฉพาะของรายวิชา 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่มีความรับผิดชอบหลัก จ านวนนิสิตนักศึกษาจ าแนกตามหมู่เรียน 

หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน  
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
รวมจ านวนหมู่เรียน ..................หมู่เรียน 
รวมจ านวนนิสิต ........................คน 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1)  
2)  
3) 

2. ด้านความรู้ 1)  
2)  
3) 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1)  
2) 
3)  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

1)  
2) 
3)  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  
2)  
3) 

ผลการประเมินจ าแนกตามมิติการประเมิน 
1) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยการประเมินตนเอง 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน 
................... ............... ..................... 

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในแต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ พบว่า  
1.1) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด(x̄ ≥ 3.51) จ านวน......รายการ คือ   

....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... ( x̄ = ……..)  

....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... ( x̄ = ……..)  

....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... ( x̄ = ……..)  

....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... ( x̄ = ……..)  

....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... ( x̄ = ……..)  

....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... ( x̄ = ……..)  

....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... ( x̄ = ……..)  
1.2) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด(x̄ ≤ 3.50) จ านวน.......รายการ คือ   

....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... ( x̄ = ……..)  

....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... (x̄ = ……..) 

....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... ( x̄ = ……..)  

....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... (x̄ = ……..)  
 
 
 



2) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.1) ผลการทวนสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
......................................................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. .............................................................  
................................................................................................................................ ..........................................................
......................................................................... .................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .............................................................
........................................................................................................................................................ ..................................
................................................................................................. .........................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .............................................................  
............................................................................................................................................................................. .............
............................................................................................................................. .............................................................
................................................................ ..........................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................................... ........................................... 
2.2) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทวนสอบ 
................................................................................................................................................................................. .........
.......................................................................................................................... ................................................................  
............................................................................................................................. .............................................................
................................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .............................................................
......................................................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. .........................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .............................................................
................................................................................................................................................................................ ..........
......................................................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ............................................................. 
................................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .............................................................
......................................................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. .........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................. 



ข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. .......................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ .......
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................. ............................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ...............................................................
..................................................................................................................................... .......................................................
............................................................................ ................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................................................................................................... ........................................
........................................................................................... .................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารคณะ 
................................................................................................................................ ............................................................
....................................................................... .....................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................................... .............................................
...................................................................................... ......................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ............................................................... 
.............................................................................................................................................................. ..............................
..................................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................................................................. ...............
.................................................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. .......................................................... .....
............................................................................................................................. ............................................................... 
.............................................................. ............................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ............................................................... 
 



2. รหัสวิชา.................................รายวิชา.............................................................. 
ข้อมูลเฉพาะของรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่มีความรับผิดชอบหลัก จ านวนนิสิตนักศึกษาจ าแนกตามหมู่เรียน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน  
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
หมู่เรียน.................... จ านวน...............คน 
รวมจ านวนหมู่เรียน ..................หมู่เรียน 
รวมจ านวนนิสิต ........................คน 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1)  
2)  
3) 

2. ด้านความรู้ 1)  
2)  
3) 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1)  
2) 
3)  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

1)  
2) 
3)  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  
2)  
3) 

ผลการประเมินจ าแนกตามมิติการประเมิน 
1) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยการประเมินตนเอง 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน 
................... ............... ..................... 

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในแต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ พบว่า  
1.1) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด(x̄ ≥ 3.51) จ านวน......รายการ คือ   

....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... ( x̄ = ……..)  

....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... ( x̄ = ……..)  

....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... ( x̄ = ……..)  

....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... ( x̄ = ……..)  

....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... ( x̄ = ……..)  

....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... ( x̄ = ……..)  

....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... ( x̄ = ……..)  
1.2) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด(x̄ ≤ 3.50) จ านวน.......รายการ คือ   

....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... ( x̄ = ……..)  

....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... (x̄ = ……..) 

....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... ( x̄ = ……..)  

....................................... (x̄ = ……..)  ....................................... (x̄ = ……..)  
 
 
 
 



2) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.1) ผลการทวนสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
...................................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ .................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ .... 
................................................................................................................................................................................. ............
....................................................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ............................................................. ...
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
..................................................................................................................................... ........................................................ 
.......................................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
................................................................................................................................................ ............................................. 
..................................................................................... .......................................................................................................
2.2) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทวนสอบ 
...................................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... ........ 
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
..................................................................................................................................... ........................................................
........................................................................... ................................................................................................ .................. 
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
................................................................................................................................................ .............................................
...................................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................................ 
........................................................................................................................................................... ..................................
................................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
...................................................................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................ .................................................................................  



ข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
....................................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
....................................................................................................................................................................... ........................
........................................................................................................... .................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................................. 
.............................................................................................................................. .................................................................
......................................................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ..................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................... ................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................................................................... ................
................................................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... ........... 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารคณะ 
.............................................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .............................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
.................................................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... ............................................................................................... ........... 
.............................................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
.................................................................................................................................................... ...........................................
........................................................................................ .......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... ........... 
...................................................................................................................................................... .........................................
.......................................................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................................. 
........................................................................................................................................................ .......................................  
 



ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา 
1. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยการประเมินตนเอง 

รายวิชา 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน 
    
    
    
    
    
    

1.1 ผลการประเมินภาพรวมของรายวิชา พบว่า รายวิชาที่มีผลการประเมินภาพรวมในระดับดีมาก คือ 
รายวิชา....................................... (x̄ = ……..) ....................................... (x̄ = ……..) และ .......................................  
(x̄ = ……..) รายวิชาที่มีผลการประเมินภาพรวมในระดับดี คือ รายวิชา....................................... (x̄ = ……..) และ 
....................................... ( x̄ = ……..) รายวิชาที่มีผลการประเมินภาพรวมในระดับปานกลาง คือ รายวิชา
....................................... (x̄ = ……..) และ ....................................... (x̄ = ……..) รายวิชาที่มีผลการประเมินภาพรวม 
ในระดับน้อย คือ รายวิชา....................................... (x̄ = ……..) และ ....................................... (x̄ = ……..) และรายวิชาที่
มีผลการประเมินภาพรวมในระดับน้อยที่สุด คือ รายวิชา....................................... (x̄ = ……..)  

1.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเฉพาะผลการเรียนรู้ที่รายวิชามีความรับผิดชอบหลัก พบว่า 
รายวิชาที่นิสิตนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด(x̄ ≥ 3.51) จ านวน......
รายวิชา คือ  รายวิชา............................................................. (x̄ = ……..) ............................................... (x̄ = ……..) และ 
............................... ........ (x̄ = ……..) และรายวิชาที่นิสิตนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนไม่เป็นไปตามมาตรฐานผล   
การเรียนรู้ที่ก าหนด(x̄ ≤ 3.50) จ านวน......รายวิชา คือ  รายวิชา....................................... ( x̄ = ……..) 
....................................... (x̄ = ……..) และ ....................................... (x̄ = ……..) 

2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  



ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไขของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 

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

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  

 
 

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

คณบดี/ประธานคณะกรรมการบริหารคณะ 



หมายเหต ุ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
1. รวบรวมข้อมูลการทวนสอบจากรายงานผลการประเมินทวนสอบฯ (ทวนสอบ 03) และรายงานผล

การวิเคราะห์ข้อมูลการทวนสอบ (ทวนสอบ 05) ในส่วนของรายวิชาที่รับการทวนสอบในสาขาวิชา และรายงานผล      
ลงในรายงานสรุปผลการทวนสอบ (ทวนสอบ 06) 

2. เมื่อจัดท ารายงานสรุปผลทวนสอบฯ (ทวนสอบ 06) เรียบร้อยแล้ว ให้น าส่งไปยังคณบดี/
คณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารคณะให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

---------------------------------------------------- 
 

(1) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) (แต่ละวิชาท าฉบับเดียวใช้ได้ทุกหมู่) 
o มคอ.3 ของรายวิชาที่จะด าเนินการทวนสอบในปีการศึกษานั้นๆ 
o มคอ.3 ที่เคยใช้(ถ้ามี) เพ่ือให้เห็นถึงร่องรอยของการปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

(2) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) (แต่ละวิชาต้องท าทุกหมู่เรียน) 
o มคอ. 5 ของรายวิชาที่จะด าเนินการทวนสอบในปีการศึกษานั้นๆ 
o มคอ. 5 ของรายวิชาที่ส่งผลต่อการปรับปรุง/พัฒนา มคอ.3 ของรายวิชาที่จะด าเนินการทวนสอบในปี

การศึกษานั้นๆ 
(3) รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) 

o มคอ. 7 ของหลักสูตรในปีการศึกษานั้นๆ 
o มคอ. 7 ของหลักสูตรที่ส่งผลต่อการปรับปรุง/พัฒนา มคอ.3 ของรายวิชาที่จะด าเนินการทวนสอบในปี

การศึกษานั้นๆ 
(4) เอกสารประกอบการสอน/ต ารา/หนังสือ/PowerPoint ที่ใช้ในการสอนรายวิชาที่รับการทวนสอบ  
(5) ใบงาน ข้อสอบ กระดาษค าตอบ รายงาน และผลผลิตของรายวิชาที่รับการทวนสอบในปีการศึกษานั้นๆ 
(6) ใบรายงานผลการเรียน และคะแนนที่ได้จากการวัดและประเมินผลของรายวิชาที่จะด าเนินการ 

ทวนสอบในปีการศึกษานั้นๆ 
 
 

 


	เอกสารบรรยาย อาจารย์วิโฬฎฐ์
	แบบประเมินทวนสอบ

