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สรุ ปการถอดบทเรียนกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน TQF สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ”
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้ องประชุ ม 3052 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------------ผู้ร่วมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
1.รองศาสตราจารย์ ดร. มุกดา หนุ่ยศรี
2.ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุ ข
3.อาจารย์ดร. เรณุการ์ ทองคารอด
ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. บุญทิพย์ สิ ริธรังสี
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วาริ ณี เอี่ยมสวัสดิกุล
3. รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดวงกมล ปิ่ นเฉลียว
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ทธีพร มูลศาสตร์
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย
6. อาจารย์ ดร.ชื่นจิตร โพธิศพั ท์สุข
7. อาจารย์ ดร.พัทยา แก้วสาร
8. อาจารย์ สุ พตั รา ช่างสุ พรรณ
9. อาจารย์ วณิ ภา ทับเที่ยง
10. อาจารย์ สุ มจั ฉรา
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักศึกษาในชุ ดวิชาที่ทวนสอบในปี 2557 ของหลักสู ตรบริ หารการพยาบาลและหลักสู ตรการพยาบาลเวช
ปฏิบตั ิชุมชน โดย รศ.พ.ต.อ.หญิง ดวงกมล ปิ่ นเฉลียว ประธานคณะทางานการจัดการความรู้ของสาขาฯได้
ขอให้รองศาสตราจารย์ ดร. มุกดา หนุ่ ยศรี ประธานชุ ดวิชา 51707 และ 89702 และ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
ดร.อารี ชีวเกษมสุ ข ประธานชุดวิชา 51711 และ อาจารย์ดร. เรณุการ์ ทองคารอด ประธานชุดวิชา 51713
ให้ขอ้ คิดเห็น/ข้อสังเกตเกี่ยวกับการนาแนวปฏิบตั ิที่ได้จากการจัดการความรู ้ ดังนี้
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รองศาสตราจารย์ ดร. มุกดา หนุ่ยศรี ประธานชุดวิชา 51707 และชุดวิชา 89702 :
1. กลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เดิมในส่ วนของระยะเวลา หลักฐานอ้างอิง ควร
กาหนดให้ชดั เจนเพื่อที่ผรู ้ ับผิดชอบของทุกหลักสู ตรจะได้ใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดวันเวลาในการทวน
สอบให้ ท ัน ที่ จ ะเสนอผลต่ อ คณะกรรมการบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า และคณะกรรมตัด สิ น ผลการสอบของ
มหาวิทยาลัย
2. ควรเรี ยงลาดับกลไกใหม่ให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิจริ งของชุดวิชา
3. เอกสาร/หลักฐาน ควรเขียนให้ครบถ้วนในสื่ งที่คณะกรรมการทวนสอบฯในการทวน
สอบที่ผา่ นมาได้ขอหลักฐานเพิ่มเติม
4. ประธานชุดวิชาที่ทวนสอบ ก่อนตรวจข้อสอบในภาคทฤษฎี ควรเตรี ยมเกณฑ์การ
ตรวจข้อสอบหรื อรายงาน ส่ วนภาคปฏิบตั ิให้เตรี ยมผลการประเมินการเรี ยนการสอนชุ ดวิชานั้นไว้ดว้ ย
เนื่องจากอาจจะขอเพื่อใช้ประกอบในการทวนสอบ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุ ข : มีความเห็นสอดคล้องกับ รองศาสตราจารย์
ดร. มุกดา หนุ่ยศรี และให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมโดยข้อสอบแต่ละข้อควรระบุคะแนนแต่ละข้อโดยเฉพาะ
คาถามย่อยในโจทย์เดียวกัน ควรกาหนดคะแนนแต่ละคาถามย่อยด้วย
อาจารย์ดร. เรณุการ์ ทองคารอด ประธานชุดวิชา 51713: ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
ดังนี้
1. ในการตรวจข้อสอบอัตนัย ควรเขียนแนวเฉลยไว้ก่อน และระบุคะแนนว่า ประเด็นใด
ตอนใด ควรได้กี่คะแนน รวมทั้งพิจารณาในเรื่ อง ความถูกต้องตรงประเด็นที่ถาม ความสมบูรณ์ครบถ้วน
ของประเด็นที่ถาม และความสมเหตุสมผลของคาตอบ ซึ่ งคณะกรรมการทวนสอบได้ให้ขอ้ เสนอแนะใน
ประเด็นนี้ วา่ ควรตรวจทีละข้อของทุก ๆ คนจนครบหมดทุกข้อแล้วจึงตรวจข้อใหม่ เพื่อจะได้เปรี ยบเทียบ
ระหว่างคาตอบของแต่ละคน วิธีน้ ีจะทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการให้คะแนนน้อยที่สุด
ดังที่ หทัยกาญจน์ ดวงรักษ์ (2558) ได้สรุ ปว่า การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบอัตนัย เป็ นปัญหา
ค่อนข้างยุง่ ยากและมีขอ้ บกพร่ อง ที่สาคัญอาจทาให้แบบทดสอบมีความเชื่ อมัน่ ต่าด้วย วิธีการตรวจให้
คะแนนแบ่งได้ 2 วิธี
1) แบบ Rating Method หรื อ Holistic Method การตรวจให้คะแนนด้วยวิธีการ
นี้ ผูต้ รวจต้องอ่านคาตอบและประเมินค่าคุณภาพคาตอบจาแนกออกเป็ นกลุ่ม ๆ จานวนกลุ่มและคุณภาพ
ของกลุ่มต้องกาหนดไว้ล่วงหน้าก่อนตรวจ อาจแบ่งเป็ น 5 ถึง 10 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีช่วง
คะแนน กาหนดไว้ จากนั้นก็ตรวจให้คะแนนที่ละกลุ่ม โดยเริ่ มจากกลุ่มต่าสุ ดก่อน การตรวจให้คะแนน
แบบนี้ เหมาะกับแบบทดสอบอัตนัยชนิ ดไม่จากัดคาตอบ
2) แบบ Point-Score Method หรื อ Analytical Method โดยปกติจะมีความเชื่อมัน่
มากกว่าแบบ Rating Method หรื อ Holistic Method เพราะมีการตั้งเกณฑ์ก่อนการให้คะแนน การตรวจด้วย
วิธีน้ ี จะมี การทาคู่มื อเฉลยคาตอบไว้ก่อน ด้วยการวิเคราะห์ แยกคาตอบเป็ นส่ วน ๆ ก่ อนว่า มี ส่วนย่อย
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อะไรบ้า งเช่ น การเรี ย บเรี ย งความคิ ด การใช้ภาษา เหตุ ผ ลที่ ย กมาอ้า ง ความถู ก ต้องของเนื้ อหา เป็ นต้น
แล้วกาหนดคะแนนเต็มของแต่ละหน่ วย จากนั้นก็ตรวจให้คะแนนตามคู่มือ การตรวจให้คะแนนแบบนี้
เหมาะกับแบบทดสอบอัตนัยชนิดจากัดคาตอบ
และเพื่อให้การตรวจให้คะแนนของข้อสอบแบบอัตนัย มีความเชื่อมัน่ สู งขึ้น การตรวจให้คะแนน
ควรปฏิบตั ิดงั นี้
1) ต้องเขียนแนวคาตอบไว้ให้แน่นอนว่า ข้อคาถามนั้นต้องการจะให้ตอบในแนว
ไหน ควรมีเนื้ อหาสาระอะไรบ้าง กาหนดแนวคิดที่สาคัญไว้ เพื่อเป็ นแนวทางในการให้คะแนน
2) ใช้วธิ ีการตรวจที่ให้ความยุติธรรมมากที่สุด โดยจะใช้แบบ Rating Method
หรื อแบบ Point-Score Method ก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของการให้ตอบ
3) ตรวจให้คะแนนทีละข้อจนครบหมดทุกคนแล้วจึงตรวจข้อใหม่ เพื่อจะได้
เปรี ยบเทียบคาตอบของแต่ละคนได้สะดวกขึ้น
2.ในส่ วนของกลไกการทวนสอบ หลังจากคณะกรรมการทวนสอบดาเนินการทวนสอบ
เสร็ จสิ้ นแล้ว แนวทางปฏิ บตั ิของหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิ ตสาขาวิชาบริ หารการพยาบาลนั้น
คณะกรรมการทวนสอบฯ ต้องรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาจึงเสนอต่อคณะกรรมการตัดสิ นผลการสอบระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศผลการศึกษาตามระบบของมหาวิทยาลัย ต่อไป จึงขอเสนอให้คณะกรรมการ
จัดการความรู ้นากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของแต่ละหลักสู ตร ร่ วมกับกระบวนการของมหาวิทยาลัย
มาปรับแก้ไขให้เป็ นระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ฯของสาขาวิชาเพื่อให้ท้ งั สองหลักสู ตรใช้
แนวทางเดียวกันในการทวนสอบชุดวิชาอื่นๆต่อไป
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากผู้ร่วมกิจกรรม
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรี ยนรู้เรื่ องแนวปฏิบตั ิการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนในชุ ดวิชา 51707 51713 และ 89702 ผูร้ ับผิดชอบในชุ ดวิชาอื่นๆที่ จะต้องทวนสอบในภาค
การศึกษาต่อไป ได้ซกั ถามในประเด็นที่สงสัย โดยอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่มีประสบการณ์ในการทวนสอบ
ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซ่ ึ งบรรยากาศการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เป็ นไปอย่างอบอุ่น(ดังภาพกิ จกรรม) และมีการ
แบ่งปั นประสบการณ์ กนั อย่างกว้างขวาง และผูร้ ่ วมกิ จกรรมมี ความพึงพอใจในการเข้าร่ วมกิ จกรรมใน
ภาพรวมและนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ได้อยูใ่ นระดับมาก (M=4.1 และ 4.1 ตามลาดับ )

คณะทางานจัดการความรู้สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ผูถ้ อดบทเรี ยน
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