แบบฟอร์ มสาหรับการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ระดับรายวิชา กระบวนวิชาและระดับหลักสู ตร
ชื่ อ
ทส.ปท.01

ทส.ปท.02
ทส.ปท.03

รายการ
แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน (ปรับคาถามตามผลการเรี ยนรู ้ที่กาหนดใน
หลักสู ตร หรื อประเมินด้วยแบบอื่น) ใช้เอกสารอื่นแทนได้
แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับรายวิชา
แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ของนักศึกษา

ผู้เกีย่ วข้ อง/ดาเนินการ
นักศึกษา

อาจารย์ผสู ้ อน/สาขาวิชา
คณะกรรมการ
ทวนสอบ

(แบบ ทส.ปท. 01)
(ตัวอย่าง) แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสู ตร .........................................................................................................................
(ข้ อคาถามขึน้ อยู่กบั ผลการเรี ยนรู้ แต่ ละด้ านของแต่ ละหลักสู ตร)
ชื่อวิชา ................................................................................... รหัสรายวิชา ......................................................
ชื่ออาจารย์ผสู ้ อน ..................................................................
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 วันที่ประเมิน .......................................................
คาชี้ แจง การประเมิ นเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อให้นักศึ กษาประเมิ นตนเอง
เกี่ยวกับระดับความรู ้ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม หลังจากเรี ยนวิชานี้ แล้ว จึงขอความร่ วมมือจากนักศึกษา
ในการประเมินตนเองตามความเป็ นจริ งโดยใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงความจริ งมากที่สุด
ดังนี้
5 หมายถึง มีมากทีส่ ุ ด 4 หมายถึง มีมาก
2 หมายถึง มีน้อย
1 หมายถึง มีน้อยมาก

3 หมายถึง มีปานกลาง
0 หมายถึง ไม่ มี/ไม่ สามารถตอบได้

1. รายการประเมิน

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ความมีวนิ ยั และความรับผิดชอบ
1.2 ความซื่อสัตย์ สุจริ ต
1.3 ความเสี ยสละ
1.4 สามารถเป็ นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผอู ้ ื่น
2. ด้ านความรู้
2.1 ได้ความรู ้ความเข้าใจในวิชานี้จากชั้นเรี ยน
2.2 ได้ความรู ้ ความเข้าใจในรายวิชานี้จากการศึกษา
ด้วยตนเอง
2.3 ความรู ้ที่ศึกษามาก่อนการเรี ยนวิชานี้
2.4 สามารถผสมผสานความรู ้ในวิชานี้เข้ากับความรู ้
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ในรายวิชาอื่น

5
มากทีส่ ุ ด

ผลการเรียนรู้ ภายหลังเรียนรายวิชานี้
4
3
2
1
มาก
ปาน
น้ อย น้ อย
กลาง
มาก

0
ไม่ ม/ี ไม่
สามารถ
ตอบได้

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม

5
มากทีส่ ุ ด

ผลการเรียนรู้ ภายหลังเรียนรายวิชานี้
4
3
2
1
มาก
ปาน
น้ อย น้ อย
กลาง
มาก

0
ไม่ ม/ี ไม่
สามารถ
ตอบได้

3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถบูรณาการความรู ้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และส่วนรวม
3.2 สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู ้
ที่มี
4. ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
4.1 สามารถทางานกลุ่มตามบทบาท
4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานและบุคคลทัว่ ไป
4.3 สามารถเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สาม าร ถใ ช้ ภ าษ าเ พื่ อ กา ร สื่ อ ส าร ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิภาพ ทั้งการฟัง พูดอ่านและเขียน
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการ
สื บค้น ศึกษาด้วยตนเอง นาเสนอและสื่ อสาร
5.3 เข้าใจปั ญหา วิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ และสถิติที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
2. ข้ อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

(แบบ ทส.ปท. 02)
แบบรายงานการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ระดับรายวิชา
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ทกี่ าหนดใน มคอ. 3
ภาคการศึกษาที่ ........... ปี การศึกษา ……..
รายวิชา ..........................................................................
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
…………………………………………………………………………………………….…………
ตอนที่ 1 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา
รหัสวิชา ........................
ชื่อวิชา ............................
2.ประธานวิชา
.......................................
........................................

มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
ด้าน
รายละเอียด
คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 .....
(เลื อ กมาเฉพาะความ
รับผิดชอบหลักของวิชา
นั้น)

ความรู ้

2.1
2.2

ทักษะทางปั ญญา

3.1
3.2
3.3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่ อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

4.1
4.2
4.3
5.1
5.2

วิธีทวนสอบ

ผลการทวนสอบ

1.ให้ นักศึ ก ษาตอบ
แบบสอบถาม
ปลายเปิ ด
2.สั ม ภ า ษ ณ์
นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ค ย
ลงทะเบียน...

1.1 นักศึกษาตระหนัก
ถึ ง ความส าคั ญ ของ
ก า ร มี วิ นั ย แ ล ะ
น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ดารงชีวติ

ตอนที่ 2 ผลการพิจารณาสั ดส่ วนของคะแนนเก็บและเกณฑ์ การตัดสิ นผลการเรียน

คะแนนเก็บ
( ) เหมาะสม เนื่องจาก.........................................................................................
( ) ไม่เหมาะสมเนื่องจาก .........................................................................................
แนวทางการแก้ไข ดังนี้
...............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
เกณฑ์ การตัดสิ นผลการเรียน
( ) เหมาะสม เนื่องจาก...........................................................................................
( ) ไม่เหมาะสมเนื่องจาก .........................................................................................
แนวทางการแก้ไข ดังนี้
...............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
ตอนที่ 3 ผลการพิจารณาข้ อสอบ
ระดับการให้คะแนน : 3 หมายถึง เหมาะสมอยูใ่ นระดับ มาก 2 หมายถึง เหมาะสมอยูใ่ นระดับ พอใช้
1 หมายถึง เหมาะสมอยูใ่ นระดับ ควรปรับปรุ ง
ประเภท
ผลการพิจารณา/ลักษณะ
1. ค วามเ ห มาะสมข อ ง ลั ก ษ ณะ
ข้อสอบ
2. ความครอบคลุมกับเนื้อหา
3. ความสอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ที่
คาดหวัง
4. ความเหมาะสมของวิธีการตรวจให้
คะแนน
สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง

ข้อสอบเก็บคะแนน 1
( ) อัตนัย
( ) ปรนัย

ข้อสอบเก็บคะแนน 2
(ถ้ามี)
( ) อัตนัย
( ) ปรนัย

ข้อสอบปลายภาค
( ) อัตนัย
( ) ปรนัย

( )3 ( )2 ( ) 1

( )3 ( )2 ( ) 1

( )3 ( )2 ( ) 1

( )3 ( )2 ( ) 1

( )3 ( )2 ( ) 1

( )3 ( )2 ( ) 1

( )3 ( )2 ( ) 1

( )3 ( )2 ( ) 1

( )3 ( )2 ( ) 1

( )3 ( )2 ( ) 1

( )3 ( )2 ( ) 1

( )3 ( )2 ( ) 1

รายนามคณะกรรมการวิชาการ วิชา ............................................ ลงนามรับรองการทวนสอบครั้งนี้
ลงชื่อ...........................................................
(.....................................................................)
ผูต้ รวจสอบ
ลงชื่อ...........................................................
(.....................................................................)
ผูต้ รวจสอบ

ลงชื่อ...........................................................
(.....................................................................)
ผูต้ รวจสอบ
ลงชื่อ...........................................................
(.....................................................................)
ประธานวิชา/ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร

(แบบ ทส.ปท.03)
แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ ของรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอน
โดยคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้
รหัสวิชา ................................. ชื่ อวิชา ......................................................................................................
อาจารย์ ผ้สู อน .............................................................................................................................................
สาขาวิชา ...............................................................................................
ประจาภาคการศึกษาที่ ................. ปี การศึกษา .................................
ผลการทวนสอบ

1. เนื้อหาการสอน

2. การวัดและ
ประเมินผล
2.1 วิธีการวัดและ
ประเมินผล
2.2 ทวนสอบคะแนน
และเกรด

2.3 สุ่ มตรวจข้ อสอบ

ตรวจสอบ มคอ.5 กับ มคอ.3 ว่าตรงกัน
หรื อไม่
(หมายเหตุ : ตรวจสอบหมวดที่ 5 ว่าหัวข้อ
รายละเอียดสอดคล้องกับ มคอ.5 หรื อไม่
กรณี ที่ไม่ตรงมีการระบุปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขไว้ใน มคอ.5 หรื อไม่)
ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 ส่วนที่ 2
วิธีการวัดและประเมินผลกับการวัดและ
ประเมินผลจริ ง (แบ่งเป็ นคะแนนอะไรบ้าง
เช่น กลางภาค ปลายภาค งานจิตพิสยั แบ่ง
ตามนั้นจริ งหรื อไม่)
ทวนสอบคะแนนที่กาหนดในแต่ละวิธีการ
วัดและประเมินผลว่าสอดคล้องหรื อไม่
และการให้เกรดถูกต้องตามที่กาหนดไว้
และสอดคล้องกับคะแนนหรื อไม่ (ดูวา่ การ
ให้คะแนนตรงหรื อไม่เช่นตั้งว่า 20% ให้
20% จริ งหรื อไม่)
สุ่ มตรวจเนื้อหาที่อยูใ่ นข้อสอบว่าตรงกับ
เนื้อหาที่กาหนดไว้หรื อไม่ สอดคล้องกับ
เนื้อหาหรื อไม่สุ่มตรวจเนื้อหาที่อยูใ่ นข้อสอบ
ว่าตรงกับเนื้อหาที่กาหนดไว้หรื อไม่สอด
คล้องกับเนื้อหาหรื อไม่

ไม่ สอดคล้ อง

สอดคล้ อง

ไม่ สอดคล้ อง

กรรมการ กรรมการ
2
3
สอดคล้ อง

ไม่ สอดคล้ อง

รายละเอียดการทวนสอบ

สอดคล้ อง

หัวข้ อการทวนสอบ

กรรมการ
1

รายละเอียด
ทีไ่ ม่ สอดคล้ อง

ผลการทวนสอบ

ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 ส่วน 2 ว่า
คะแนนในแต่ละมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้กบั
ที่ได้ดาเนินการจริ ง
ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 ส่วน 2 ว่า
แผนการประเมินผล (สัปดาห์ที่จะประเมิน)
กับการดาเนินการจริ ง

3.3 แผนการ
ประเมินผล

ไม่ สอดคล้ อง

3.2 คะแนนในแต่ ละ
มาตรฐานการเรียนรู้

สอดคล้ อง

ทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 4 คือ ในส่วนที่
เป็ นวิธีการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้กบั การวัดและประเมินผลจริ ง

ไม่ สอดคล้ อง

3. มาตรฐานการเรียนรู้
3.1 วิธีการประเมินผล

กรรมการ กรรมการ
2
3
สอดคล้ อง

รายละเอียดการทวนสอบ

สอดคล้ อง

หัวข้ อการทวนสอบ

ไม่ สอดคล้ อง

กรรมการ
1

ผู้รับรองข้ อมูลผลการทวนสอบ
ลงชื่อ...........................................................
(........................................................)
ผูป้ ระเมิน

ลงชื่อ...........................................................
(..........................................................)
ผูป้ ระเมิน

ลงชื่อ...........................................................
ลงชื่อ...........................................................
(.......................................................)
(.............................................)
ผูป้ ระเมิน
ประธานสาขาวิชา
วันที่................เดือน...............................พ.ศ..................

รายละเอียด
ทีไ่ ม่ สอดคล้ อง

2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ฯ
การดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็ จการศึกษา (ตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 5 ข้อ 2) ตามรายละเอียดดังนี้
กระบวนการทวนสอบฯ
1. มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของหลักสูตร โดยมีการทวนสอบ
ทั้งในระดับรายวิชาและการประมวลผลรวมในแต่
ละปี การศึกษา ตลอดจนในระดับผลรวมของ
หลักสูตรเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและหลักสูตร
2. การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นกั ศึกษา
ประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา เพื่อนา
ผลไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา
3. มีการทวนสอบในแต่ละปี การศึกษา ว่าเป็ นไป
ตามแผนการสอนและวัตถุประสงค์ของรายวิชา/
หลักสูตรตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้
4. มีการทวนสอบในระดับหลักสูตรทาโดยตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ประจาคณะ

5.รายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา

การดาเนินการ
- แต่งตั้งกรรมการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ฯ
- ใช้ผลประเมินการเรี ยนการสอนผ่าน
ระบบมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

- ประเมินผลการเรี ยนการสอนผ่านระบบ
มหาวิทยาลัย

ผลการประเมินแสดงใน
หมวดที่ 2

- การพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ
และผลการสอบแต่ละปี การศึกษา (โดยดูจาก
มคอ.3, มคอ.4 (ถ้ามี)/ มคอ.5, มคอ.6 (ถ้ามี)
- การพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ
และผลการสอบแต่ละปี การศึกษา (โดยดูจาก
มคอ.3, มคอ.4 (ถ้ามี)/ มคอ.5, มคอ.6 (ถ้ามี)
เอกสาร หลักฐาน)
- ส่งแบบรายงานต่อคณะฯ

อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสูตร
คาสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการทวน
สอบ ที่
.........../..................
รายงาน

หมวดที่ 3 ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
1. ผลการทวนสอบมาตรฐานการเรี ยนรู้ โดยภาพรวม
1.1 ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของหลักสู ตรครบถ้วนตามกระบวนการ
1.2 สรุ ปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
1.2.1 รายวิชาที่นามาทวนสอบปี การศึกษา ............. จานวน ............ รายวิชา ผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมาก จานวน .......... รายวิชา และอยูใ่ นระดับดี จานวน ..........รายวิชา
1.2.2 รายวิชาที่นามาทวนสอบปี การศึกษา ................ จานวน .......... รายวิชา ผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมาก จานวน ............ รายวิชา และอยูใ่ นระดับดี จานวน .............. รายวิชา
2. แนวทางพัฒนา

2.1 ส่ งเสริ มให้อาจารย์เข้าอบรม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั หลักสู ตรอื่นๆ เป็ นวิทยากร
2.2 จัดให้มีทวนสอบเป็ นระยะๆ เพื่อติดตามวิธีการสอน การวัดผลประเมินผล ทาให้คน้ พบปัญหา
และสามารถแก้ไข ปรับปรุ งให้ถูกต้องทันเวลา
2.3 ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการทวนสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ
2.4 จัดอบรม ประชุม ชี้แจง ทบทวน ให้อาจารย์อย่างสม่าเสมอ
2.5 สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ให้เห็นว่าการทวนสอบเป็ นเรื่ อง
สาคัญ ไม่ใช่ภาระงานที่หนัก และต้องให้ความร่ วมมือในการดาเนิ นการ

(…………………..………….……………………………)
ประธานหลักสู ตรสาขาวิชา……………………………….
วันที่ ............./..................../.....................

