
แบบทวนสอบ 
ระบบกำกับการจัดทำ มคอ.3 ของอาจารย์ผู้สอนตามกรอบTQF (มคอ.2-มคอ.3)  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศกึษา 2564 

…………………………………………………………………………………………………………… 
1.วิชาสอนในปีการศึกษา 2564 (ทวนสอบทีละ 1 วิชา) 
  ภาคเรียน/ปีการศึกษา ................................................... 
2. รหัสวิชา:........................................................ ................................ 
3. ช่ือวิชา........................................................................................... 
4.อาจารย ์
  ชื่อ.................................สกุล.......................................  
5.เลือกประเภทของผู้ทวนสอบ (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 
  อาจารย์ผู้สอน 
  คณะกรรมการทวนสอบประจำหลักสูตร 
  กรรมการทวนสอบภายนอก (ระบุชื่อในอ่ืนๆ) 
  อ่ืนๆ.........................................................................   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. การกำหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ใน มคอ.3 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือคุณลักษณะของนักศึกษา
ที่กำหนดใน มคอ.2 

1.1 ความสอดคล้องของรายละเอียด พิจารณาจาก มคอ.3 (หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชาหมวดที่ 4 
การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชา และหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล)กับ มคอ.2 (หมวดที่ 4 ผลการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลและแผนที่กระจายความรับผิดชอบ) (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 
   สอดคล้อง 
   ไม่สอดคล้อง และระบุประเด็นที่ไม่สอดคล้อง ในอ่ืนๆ 
   ระบุ สาเหตุ/แนวทางปรับปรุง ในอ่ืนๆ 
   อ่ืนๆ.........................................................................  
2. องค์ประกอบของการจัดเรียนการสอน 

2.1 แผนการสอนใน มคอ.3 หมวดที่ 5 (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 
   ครบทุกหัวข้อ 
   ไม่ครบ และระบุประเด็นที่ไม่ครบในอื่นๆ 

 ระบุ สาเหตุ/แนวทางปรับปรุง ในอ่ืนๆ 
 อ่ืน ๆ.........................................................................  

 



2.2 เอกสารประกอบการสอน/ประกอบการบรรยาย (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 
   ครบ 
   ไมค่รบ และระบุประเด็นที่ไม่ครบ ในอ่ืนๆ 
   ระบุ สาเหตุ/แนวทางปรับปรุง ในอ่ืนๆ 
   อ่ืนๆ.........................................................................  
 2.3 สื่อ อุปกรณ์อ่ืนๆ (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 
   มี 
   ไม่มี และระบุประเด็นที่ไม่มี ในอื่นๆ 
   ระบุ สาเหตุ/แนวทางปรับปรุง ในอ่ืนๆ 
   อ่ืนๆ......................................................................... 
3. การกำหนด ผลการเรียนรู ้ที ่ต ้องพัฒนาในแต่ละด้านในตามกรอบ TQF ทั้ง 5 หรือ 6 ด้านใน มคอ.3
สอดคล้องกับผลการเร ียนรู ้ในหมวดที ่ 4 และแผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบในหลักสูตร 
(curriculum mapping) ใน มคอ.2 หรือ สมอ.08 

3.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   สอดคล้อง 
   ไม่สอดคล้อง และระบุประเด็นที่ไม่สอดคล้อง ในอื่นๆ 
   ระบุ สาเหตุ/แนวทางปรับปรุง ในอ่ืนๆ 
   อ่ืนๆ......................................................................... 

3.2 ด้านความรู้ 
   สอดคล้อง 
   ไม่สอดคล้อง และระบุประเด็นที่ไม่สอดคล้อง ในอื่นๆ 
   ระบุ สาเหตุ/แนวทางปรับปรุง ในอ่ืนๆ 
   อ่ืนๆ......................................................................... 

3.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   สอดคล้อง 
   ไม่สอดคล้อง และระบุประเด็นที่ไม่สอดคล้อง ในอื่นๆ 
   ระบุ สาเหตุ/แนวทางปรับปรุง ในอ่ืนๆ 
   อ่ืนๆ......................................................................... 

3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   สอดคล้อง 
   ไม่สอดคล้อง และระบุประเด็นที่ไม่สอดคล้อง ในอื่นๆ 
   ระบุ สาเหตุ/แนวทางปรับปรุง ในอ่ืนๆ 
   อ่ืนๆ.......................................................... ............... 



3.5 ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   สอดคล้อง 
   ไม่สอดคล้อง และระบุประเด็นที่ไม่สอดคล้อง ในอื่นๆ 
   ระบุ สาเหตุ/แนวทางปรับปรุง ในอ่ืนๆ 
   อ่ืนๆ......................................................................... 

3.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (บางวิชาไม่มี) 
   สอดคล้อง 
   ไม่สอดคล้อง และระบุประเด็นที่ไม่สอดคล้อง ในอื่นๆ 
   ระบุ สาเหตุ/แนวทางปรับปรุง ในอ่ืนๆ 
   อ่ืนๆ......................................................................... 
4. การกำหนด กลยุทธ์การสอน ใน มคอ.3 เหมาะสมหรือสอดคล้องกับของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่
มุ่งหวังตาม มคอ.2/สมอ.08 

4.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   สอดคล้อง 
   ไม่สอดคล้อง และระบุประเด็นที่ไม่สอดคล้อง ในอื่นๆ 
   ระบุ สาเหตุ/แนวทางปรับปรุง ในอ่ืนๆ 
   อ่ืนๆ......................................................................... 

4.2 ด้านความรู้ 
   สอดคล้อง 
   ไม่สอดคล้อง และระบุประเด็นที่ไม่สอดคล้อง ในอื่นๆ 
   ระบุ สาเหตุ/แนวทางปรับปรุง ในอ่ืนๆ 
   อ่ืนๆ......................................................................... 

4.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   สอดคล้อง 
   ไม่สอดคล้อง และระบุประเด็นที่ไม่สอดคล้อง ในอื่นๆ 
   ระบุ สาเหตุ/แนวทางปรับปรุง ในอ่ืนๆ 
   อ่ืนๆ......................................................................... 

4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   สอดคล้อง 
   ไม่สอดคล้อง และระบุประเด็นที่ไม่สอดคล้อง ในอื่นๆ 
   ระบุ สาเหตุ/แนวทางปรับปรุง ในอ่ืนๆ 
   อ่ืนๆ......................................................................... 
 



 4.5 ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   สอดคล้อง 
   ไม่สอดคล้อง และระบุประเด็นที่ไม่สอดคล้อง ในอื่นๆ 
   ระบุ สาเหตุ/แนวทางปรับปรุง ในอ่ืนๆ 
   อ่ืนๆ......................................................................... 

4.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (บางวิชาไม่มี) 
   สอดคล้อง 
   ไม่สอดคล้อง และระบุประเด็นที่ไม่สอดคล้อง ในอื่นๆ 
   ระบุ สาเหตุ/แนวทางปรับปรุง ในอ่ืนๆ 
   อ่ืนๆ......................................................................... 
5. การกำหนด กลยุทธ์การประเมินผลทุกด้านมีความเหมาะสมหรือสอดคล้อง กับ ผลการเรียนรู้ แต่ละ
ด้านที่มุ่งหวังตาม มคอ.2/มคอ.3 

5.1 ด้านสิ่งที่ประเมิน 
   สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.2/มคอ.3 

 ไม่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.2/มคอ.3 และระบุผลการเรียนรู้ 
ที่ยังไม่ได้รับการประเมิน ประเด็นที่ไม่สอดคล้อง ในอ่ืนๆ 

   ระบุ ปัญหาที่พบ/แนวทางปรับปรุง ในอื่นๆ 
   อ่ืนๆ......................................................................... 

5.2 ด้านวิธีการวัดผล 
   สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.2/มคอ.3 

 ไม่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.2/มคอ.3 และระบุผลการเรียนรู้ 
ที่ยังไม่ได้รับการประเมิน ประเด็นที่ไม่สอดคล้อง ในอ่ืนๆ 

   ระบุ ปัญหาที่พบ/แนวทางปรับปรุง ในอื่นๆ 
   อ่ืนๆ......................................................................... 

5.3 ด้านเครื่องมือวัดและการประมวลผล 
   สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.2/มคอ.3 

 ไม่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.2/มคอ.3 และระบุผลการเรียนรู้ 
ที่ยังไม่ได้รับการประเมิน ประเด็นที่ไม่สอดคล้อง ในอ่ืนๆ 

   ระบุ ปัญหาที่พบ/แนวทางปรับปรุง ในอื่นๆ 
   อ่ืนๆ......................................................................... 
 
 
 



 5.4 ด้านการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล 
5.4.1 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล 

    ไม่มีการดำเนินการ 
    มีการดำเนินการ โดย (ระบุในอ่ืน ๆ) 
    ระบุ ปัญหาที่พบ/แนวทางปรับปรุง ในอื่นๆ 
    อ่ืนๆ......................................................................... 

5.4.2 การวิเคราะห์เครื่องมือ 
    ไม่มีการดำเนินการ 
    มีการดำเนินการ โดย (ระบุในอ่ืน ๆ) 
    ระบุ ปัญหาที่พบ/แนวทางปรับปรุง ในอื่นๆ 
    อ่ืนๆ......................................................................... 

5.5 ด้านการกำหนดเกณฑ์ 
5.5.1 เกณฑ์การให้คะแนน 

    มีความเหมาะสม 
    ไม่มีความเหมาะสม เนื่องจาก (ระบุในอ่ืนๆ) 
    ระบุ ปัญหาที่พบ/แนวทางปรับปรุง ในอื่นๆ 
    อ่ืนๆ......................................................................... 
  5.5.2 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
    มีความเหมาะสม 
    ไม่มีความเหมาะสม เนื่องจาก (ระบุในอ่ืนๆ) 
    ระบุ ปัญหาที่พบ/แนวทางปรับปรุง ในอื่นๆ 
    อ่ืนๆ......................................................................... 
6. การปรับปรุง มคอ.3 จากผลการรายงานใน มคอ.5 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

6.1 แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2563) (ทั้งกลยุทธ์
การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



6.2 การดำเนินการ (ปีการศึกษา  2564) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทวนสอบ 
ระบบติดตาม การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน ตาม มคอ.3  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศกึษา 2564 

…………………………………………………………………………………………………………… 
1.วิชาสอนในปีการศึกษา 2564 (ทวนสอบทีละ 1 วิชา) 
  ภาคเรียน/ปีการศึกษา ................................................... 
2. รหัสวิชา:........................................................ ................................ 
3. ช่ือวิชา........................................................................................... 
4. อาจารย ์
  ชื่อ.................................สกุล.......................................  
5. เลือกประเภทของผู้ทวนสอบ (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 
  อาจารย์ผู้สอน 
  คณะกรรมการทวนสอบประจำหลักสูตร 
  กรรมการทวนสอบภายนอก (ระบุชื่อในอ่ืนๆ) 
  อ่ืนๆ.........................................................................   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. ผลการจัดการเรียนการสอน - กลยุทธ์การสอน ใน มคอ.3 

6.1 กลยุทธ์การสอน ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   เป็นไปตามแผน 
   ไม่เป็นไปตามแผน (ระบุเหตุผลและวิธีแก้ปัญหาด้านล่าง) 
   อ่ืนๆ......................................................................... 
  ระบุปัจจัยที่ไม่เป็นตามแผน และวิธีแก้ปัญหา……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.2 กลยุทธ์การสอน ด้านความรู้ 
   เป็นไปตามแผน 
   ไม่เป็นไปตามแผน (ระบุเหตุผลและวิธีแก้ปัญหาด้านล่าง) 
   อ่ืนๆ.................................................................................  
  ระบุปัจจัยที่ไม่เป็นตามแผน และวิธีแก้ปัญหา……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



6.3 กลยุทธ์การสอน ด้านทักษะทางปัญญา 
   เป็นไปตามแผน 
   ไม่เป็นไปตามแผน (ระบุเหตุผลและวิธีแก้ปัญหาด้านล่าง) 
   อ่ืนๆ......................................................................... 
  ระบุปัจจัยที่ไม่เป็นตามแผน และวิธีแก้ปัญหา……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.4 กลยุทธ์การสอน ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 เป็นไปตามแผน 

   ไม่เป็นไปตามแผน (ระบุเหตุผลและวิธีแก้ปัญหาด้านล่าง) 
   อ่ืนๆ.................................................................................  
  ระบุปัจจัยที่ไม่เป็นตามแผน และวิธีแก้ปัญหา……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.5 กลยุทธ์การสอน ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   เป็นไปตามแผน 
   ไม่เป็นไปตามแผน (ระบุเหตุผลและวิธีแก้ปัญหาด้านล่าง) 
   อ่ืนๆ..................................................................................  
  ระบุปัจจัยที่ไม่เป็นตามแผน และวิธีแก้ปัญหา……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.6 กลยุทธ์การสอน ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (บางวิชาไม่มี) 
   เป็นไปตามแผน 
   ไม่เป็นไปตามแผน (ระบุเหตุผลและวิธีแก้ปัญหาด้านล่าง) 
   อ่ืนๆ..................................................................................  
  ระบุปัจจัยที่ไม่เป็นตามแผน และวิธีแก้ปัญหา……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทวนสอบ 
ระบบการตรวจสอบ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาของอาจารย์ผู้สอน ตาม มคอ.5  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศกึษา 2564 

…………………………………………………………………………………………………………… 
1. วิชาสอนในปีการศึกษา 2564 (ทวนสอบทีละ 1 วิชา) 
 ภาคเรียน/ปีการศึกษา ................................................... 
2. รหัสวิชา:........................................................ ................................ 
3. ช่ือวิชา............................................................................................  
4. อาจารย ์
  ชื่อ.................................สกุล........ ............................... 
5. เลือกประเภทของผู้ทวนสอบ (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 
  อาจารย์ผู้สอน 
  คณะกรรมการทวนสอบประจำหลักสูตร 
  กรรมการทวนสอบภายนอก (ระบุชื่อในอ่ืนๆ) 
  อ่ืนๆ.........................................................................   

…………………………………………………………………………………………………………… 
1. ด้านการกำหนดเกณฑ์ 

1.1 เกณฑ์การให้คะแนน 
    ดำเนินการ ตาม มคอ.3 
    ไม่ดำเนินการ ตาม มคอ.3 เนื่องจาก (ใส่ข้อมูลในอ่ืนๆ) 
    ระบุ สาเหตุ/แนวทางปรับปรุง ในอ่ืนๆ 
    อ่ืนๆ......................................................................... 

1.2 ด้านเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
    ดำเนินการ ตาม มคอ.3 
    ไม่ดำเนินการ ตาม มคอ.3 เนื่องจาก (ใส่ข้อมูลในอ่ืนๆ) 
    ระบุ สาเหตุ/แนวทางปรับปรุง ในอ่ืนๆ 
    อ่ืนๆ......................................................................... 

    1.3 ด้านการตรวจสอบการบันทึกคะแนน 
    มีการตรวจสอบความถูกต้อง ระบุวิธีการ (ใส่ข้อมูลในอ่ืนๆ) 
    ไม่มีความเหมาะสม เนื่องจาก (ใส่ข้อมูลในอ่ืนๆ) 

 อ่ืนๆ......................................................................... 
 



2. การคิดระดับขั้น (เกรด) 
2.1 การคิดระดับขั้น (เกรด) (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 

    ถูกต้อง 
    ไม่ถูกต้อง 
    คิดคะแนนแบบอิงเกณฑ์ 
    คิดคะแนนแบบอิงกลุ่ม 
    อ่ืนๆ......................................................................... 

3. เกรด (รวมทุกกลุ่มเรียน) 
 

ระดับผลการเรียน จำนวน (คน) 

A  

B+  

B  

C+  

C  

D+  

D  

E  

W  

อ่ืนๆ  
 

4. การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม 
4.1 การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม 

    กระจายของระดับคะแนนปกติ 
    กระจายของระดับคะแนนผิดปกติ 
    สาเหตุ/แนวทางปรับปรุง (ใส่ข้อมูลในอ่ืนๆ) 
    อ่ืนๆ.........................................................................  

5. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน (สรุปจาก มคอ.5 หมวด 2 ข้อ 2.3) ให้ระบุใน 2 ประเด็น คือ 
1. สรุปข้อคิดเห็นจากผู้สอน ปัญหาของกลยุทธ์การสอน และข้อมูลป้อนกลับจากแห่งอ่ืน 
2. ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
 
 



5.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.2 ด้านความรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.3 ด้านทักษะปัญญา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.6 ด้านการจัดการเรียนรู้ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 

  

 



6. แผนการปรับปรุงคุณภาพการสอน ในรายวิชา ในปีการศึกษาถัดไป (สรุปจาก มคอ.5 หมวด 6  
ข้อ 2.3) 
 6.1 แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ทั้งกลยุทธ์การสอนและ

การประเมินผลการเรียนรู้) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 6.2 ผลการดำเนินการ (จากข้อ 6.1) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 6.3 ข้อเสนอ แผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป (ทั้งกลยุทธ์ 
การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบทวนสอบ 
แบบประเมินตนเองของนกัศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
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…………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

คำชี้แจง  
การประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับ

ระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการ
ประเมินตนเองตามความเป็นจริงโดยใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงความจริงมากที่สุด 
 รายวิชา ............................................................................................ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
เพศ  ชาย   หญิง  
ชั้นปี  ชั้นปีที่ 1  ชั้นปีที่ 2     ชั้นปีที่ 3  ชั้นปีที่ 4     ชั้นปีที่ 5 
หลักสูตรปริญญาตรี  

 ภาษาไทย    
 คณิตศาสตร์   
 ภาษาอังกฤษ    
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป   
 สังคมศึกษา    
 การศึกษาปฐมวัย 
 ศิลปศึกษา    
 คอมพิวเตอร์    
 เคมี    

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 หลักสูตรและการสอน   
 การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการและงานอาชีพ 
 การบริหารการศึกษา   
 ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา  
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑ์การประเมิน 
5 หมายถึงมากท่ีสุด / 4 หมายถึงมาก/  3 หมายถึงปานกลาง /  2 หมายถึงน้อย/ 1 หมายถึงน้อยมาก 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
     

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน ที่ได้รับ

มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่อง ประพฤติตนเป็น

แบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน 

     

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น  มีความ

สามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
     

4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหาทาง

คุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อมโดยอาศัย

หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์

ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต

คอรัปช่ันและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

     

2.ด้านความรู้ 
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการ

เรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการ

การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัด

ประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อ

การสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงาน

วิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21  มีความรู้ ความเข้าใจใน

การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอนการ

สอนบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์  ชุมชน

แห่งการเรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ ตลอดจนมีความรอบรู้ในศาสตร์การสอนวิชาเอก 

     

2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชา

ที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ

สาขาวิชา 

     



รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลก และการอยูร่่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลีย่นแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคดิปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเ้รียน 

     

4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน      
5) เห็นคุณคา่และความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนและนำมาประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาตนพัฒนาผู้เรยีนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
     

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมลู สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

อย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มสีำนึกสากลสามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลีย่นแปลงในโลกยุค

ดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอรม์(Platform)และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ

วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้หลักการทางทฤษฎี 

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

     

2) สามารถคิดรเิริม่และพัฒนางานอยา่งสร้างสรรค์ทั้งในวิชาชีพครูและวชิาเอก      
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียนและพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ปน็ผู้สร้างหรือร่วมสรา้งนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน

และสังคม 

     

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นมีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม      
2) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผูต้ามที่ดี มสีัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน 

ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผดิชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
     

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และตอ่ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือ

และแก้ปัญหาตนเอง กลุม่และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค ์
     

4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพครูตามศาสตร์เฉพาะมีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม  

สามารถช้ีนำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรยีน  สถานศึกษา  ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
     

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมลูสถิติ การสังเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเข้าใจองค์

ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
     

2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผูป้กครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรอืการนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ 

โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
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3) ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน 

การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งขอ้มูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลย

พินิจที่ดีในการตรวจสอบความนา่เช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ อกีท้ังตระหนักถึงการละเมดิลิขสิทธ์ิ

และการลอกเลียนผลงาน 

     

6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรชัญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อใน

การสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรยีนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการ

สื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจดัการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้

ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลง่การเรียนรู้แบบเปดิได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของ

ผู้เรยีนและพื้นที ่

     

2) มีความสามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ

กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจดัการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสรมิพัฒนาผู้เรยีน

ที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรยีนที่มีความแตกต่างระหว่าง

บุคคล ท้ังผู้เรียนปกติและผู้เรยีนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรยีนที่มีข้อจำกัดทางกาย 

     

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจดัการเรยีนรู้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรูผ้่านการลง

มือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจดัการ การ

เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และ

คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยกุต์ความรูม้าใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความ

ซี่อสัตยส์ุจรติ มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญทีสุ่ด 

     

4) สร้างบรรยากาศ และจดัสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความ

ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและร่วมมือกัน

พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรอบรู้ มีปญัญารูค้ิดและเกดิการใฝรู่้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

     

5) สามารถจัดการเรยีนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรยีนรู้ ทักษะการรู้

เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะ

เทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง สามารถนำทักษะเหลา่นี้มาใช้ใน

การจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรยีน และการพัฒนาตนเอง 

     

 
 
 
 



ตอนที่ 3 การทวนสอบการประเมินผล 
1. ความเหมาะสมของสัดส่วนการให้คะแนน 

   เหมาะสม 
   ไม่เหมาะสม 

2. ความเหมาะสมของเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน (เกรด) 
   เหมาะสม 
   ไม่เหมาะสม 
 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

 


