
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 

 
 
 


