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สรุ ปรายงานกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 1
เรื่อง “แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสั มฤทธิ์มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-14.30 น.
ณ ห้ องประชุ มชั้ น 5 สานักงานการศึกษาต่ อเนื่อง สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี
-----------------------------------------------------------------------------------วิทยากร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ นทราวดี เธียรพิเชฐ
ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทกั ษ์ผล
รายนามผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
1.รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา หนุ่ยศรี
2.รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดวงกมล ปิ่ นเฉลียว
3.อาจารย์ดร.เรณุการ์ ทองคารอด
ประเด็นการบรรยาย แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 การบรรยาย ส่ วนที่ 2 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ดังนี้ (รายละเอียดเนื้ อหาอยูใ่ น Power point แนบ)
ส่ วนที่ 1 การบรรยาย หัวข้อบรรยาย ได้แก่ ที่มาและความเชื่อมโยงของการทวนสอบตามกรอบ
TQF ความหมายและเจตนารมณ์ของการทวนสอบ การทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และตัวบ่งชี้ผล
การดาเนิ นงานการประกันคุณภาพหลักสู ตรกับการจัดการเรี ยนการสอน ระบบและกลไกการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ และแนวปฏิบตั ิการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ของสาขาวิชาฯ
1.1 ที่มาของการทวนสอบ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (ข้อ 5 และ ข้อ 6) ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่ องแนวทางการ
ปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (ข้อ 3 และ ข้อ 7) และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่ อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555 (ข้อ 10 และ
ข้อ 15)
1.2 ความหมายของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานด้วย
วิธีการใดๆ เช่น การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ เป็ นต้น เพื่อยืนยันหรื อสนับสนุนว่า
นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างน้อย
1.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้และตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงานประกันคุณภาพหลักสู ตร
กับการเรี ยนการสอน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสู ตรเป็ น
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ส่ วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย และเป็ นตัวบ่งชี้ถึงผลการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพของหลักสู ตรด้วย ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่า มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังเป็ นที่
เข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัยและมีการดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนจนบรรลุผลสาเร็ จ โดยทัว่ ไปการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จะมีกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
1.3.1 การประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาหนดใน มคอ.2
1.3.2 การตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษคาตอบ ข้อสอบ แนวตอบ และงานที่ได้รับ
มอบหมาย
1.3.3 การตรวจสอบการประเมินหลักสู ตรและรายวิชาโดยนักศึกษาและผูส้ าเร็ จการศึกษา
1.3.4 การตรวจสอบการดาเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต และการจัดการเรี ยนการสอนของ
หลักสู ตรของภาควิชาหรื อสาขาวิชาโดยบุคคลภายนอก
1.3.5 การรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผูใ้ ช้บณั ฑิต
1.4 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในสาขาวิชาต้องกาหนดให้มีระบบและกลไกการทวน
สอบฯ และทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ(ถ้ามี)และ
ระดับหลักสู ตร ดังนี้
1.4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ฯระดับรายวิชา สาขาวิชาต้องกาหนดระบบและกลไกในการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ฯ เพื่อให้การทวนสอบฯของแต่ละหลักสู ตรมีทิศทางที่ชดั เจนและเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน ซึ่ งรู ปแบบการทวนสอบฯขึ้นอยูก่ บั คณะกรรมทวนสอบฯจะพิจารณาตามบริ บทของแต่ละวิชา โดย
อาจพิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนน จากกระดาษคาตอบ แนวคาตอบ และข้อสอบ หรื อการ
ประเมินด้วยวิธีอื่นที่กาหนดในรายละเอียดวิชา (มคอ.3) และคณะกรรมการทวนสอบฯต้องรายงานผลการ
ทวนสอบฯ ต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรหรื อผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบด้านหลักสู ตรหรื อการเรี ยนการ
สอนของคณะ/สาขาวิชา ทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็ นหลักฐานการบรรลุตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษา
1.4.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาระดับหลักสู ตร จะดาเนินการเมื่อการเรี ยนการสอน
รายวิชาของหลักสู ตรเสร็ จสิ้ นแล้ว โดยหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องหรื อใช้ประกอบในการทวนสอบฯ
ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา คะแนนการสอบรายวิชา กระดาษคาตอบและแนวคาตอบ รายงาน
หรื อกิจกรรมต่างๆที่กาหนดในแต่ละรายวิชา มคอ. 2 มคอ. 3 มคอ. 5 ผลการประเมินของนักศึกษาและ
ผูใ้ ช้บณั ฑิต
ส่ วนที่ 2 แลกเปลีย่ นประสบการณ์ โดย รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทกั ษ์ผล ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริ หารการพยาบาล ผูท้ ี่มีประสบการณ์ตรง เคยผ่านการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ระดับรายวิชาการทวนของนักศึกษาในชุดวิชาที่รับผิดชอบ ดาเนินการดังนี้
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2.1 กาหนดชุดวิชาที่จะทวนสอบในภาคการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของชุดวิชาที่เปิ ด
สอน และดาเนินการทวนสอบตามขั้นตอนที่กาหนดใน มคอ.2 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ 3 คน
กาหนดวันเวลาที่จะทวนสอบฯและแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในการทวนสอบฯ
คณะกรรมการจะแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามผลสัมฤทธิ์การเรี ยน (เกรด) ของชุดวิชาที่ทวนสอบฯ เป็ นกลุ่มที่มี
คะแนนสู ง คะแนนปานกลาง และคะแนนต่า แล้วสุ่ มนักศึกษาในแต่ละกลุ่มมาร้อยละ 25 หลังจากนั้น
ดาเนินการทวนสอบใช้เวลา 2 วัน
ปัญหาที่พบในการทวนสอบฯของคณะกรรมการ คือ 1) การมอบหมายกิจกรรมให้
นักศึกษา ไม่ชดั เจน 2) การออกข้อสอบยังไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ชุดวิชา และ Learning Outcome ทุก
ด้าน คาถามของข้อสอบและแนวคาตอบไม่ชดั เจน จึงทาให้มีความลาเอียงในการให้คะแนน ความ
สอดคล้อง/ความเที่ยงตรงในการให้คะแนนของผูต้ รวจข้อสอบไม่สม่าเสมอ ในคาตอบที่นกั ศึกษาตอบ
เหมือนกันอาจารย์แต่ละท่านให้คะแนนแตกต่างกัน 3) สัดส่ วนการให้คะแนนรายงานและการนาเสนอ
รายงานในบางหัวข้อไม่เหมาะสมอาจไม่ยตุ ิธรรมกับนักศึกษา ซึ่งคณะกรรมการทวนสอบฯให้ขอ้ เสนอแนะ
คือ การออกข้อสอบต้องดูตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาหนดใน มคอ.3 จัดทา key ของคาตอบที่ชดั เจน
และอาจารย์เข้าใจตรงกัน กาหนดสัดส่ วนการให้คะแนนแต่ละกิจกรรมต้องเหมาะสม
ซึ่ งวิทยากรได้แบ่งปั นประสบการณ์ โดยให้ขอ้ เสนอแนะว่า 1)ในการตรวจรายงานหรื อ
กิจกรรมที่มีอาจารย์ผสู ้ อนหลายคน ควรตรวจรายงานของนักศึกษาแต่ละคนโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 คนและ
หาค่าเฉลี่ย หรื อกรณี ตรวจคนเดียวควรมีการตรวจซ้ า โดยเฉพาะรายงานนั้นคะแนนต่ามากหรื อไม่ผา่ นเกณฑ์
ต้องทบทวนการตรวจซ้ า 2) พิจารณาข้อสอบว่าอาจารย์ออกข้อสอบตรงตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษาและคาถามชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจตรงกันหรื อไม่ แนวคาตอบของข้อสอบชัดเจนและอาจารย์เข้าใจ
ตรงกันหรื อไม่
ผูร้ ่ วมกิจกรรม คือ รศ.ดร. มุกดา หนุ่ยศรี ประธานหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนง
วิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน ซึ่งเป็ นหลักสู ตรใหม่ ยังไม่ได้มีการทวนสอบมาก่อนเนื่องจากเพิ่งเสร็ จสิ้ น
การสอบปลายภาค และจะดาเนินการทวนสอบฯจานวน 1 ชุดวิชา ในภาคการศึกษานี้ ซึ่ งเป็ นชุดวิชาที่มีท้ งั
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิรวมกันจานวน 6 หน่วยกิต จึงปรึ กษาวิทยากรในกรณี การจัดทามคอ.3 ที่ยงั สับสน
ว่าต้องจัดทา มคอ.4 หรื อไม่ วิทยากรให้ขอ้ เสนอแนะว่า ให้เขียนรายงานที่ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิรวมกัน
ตามที่กาหนดใน มคอ.3 ให้เขียนให้ชดั เจนว่าภาคทฤษฎีเป็ นอย่างไร ภาคปฏิบตั ิเป็ นอย่างไร และสามารถ
ชี้แจงเหตุผลแก่สภาการพยาบาลหรื อสกอ.เมื่อมาตรวจประกันคุณภาพได้วา่ ไม่สามารถทารายงานภาคปฏิบตั ิ
ตาม มคอ .5 ได้ เนื่องจากเป็ นไปตามบริ บทของการเรี ยนการสอนทางไกลของ มสธ.
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ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากผู้ร่วมกิจกรรม
จากการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เรื่ อง “แนวปฏิบตั ิการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู้ของนักศึกษาตาม TQF” ทาให้คณาจารย์ในสาขาพยาบาลศาสตร์ มีโอกาสซักถามในประเด็นที่
สงสัย และอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่มีประสบการณ์ ตรงในการทวนสอบฯได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และซักถาม
ประเด็นที่สงสัยจากวิทยากร ซึ่งบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างอบอุ่น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และแบ่งปั นประสบการณ์ (ดังภาพประกอบ)โดยผูร้ ่ วมประชุมจะนาความรู ้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่อาจารย์ใน
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อจะได้มีแนวปฏิบตั ิในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา เพื่อให้การทวน
สอบฯครอบคลุมและเป็ นไปตามที่ สกอ. กาหนด
ผลการประเมินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ พบว่า ผูร้ ่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.95)
ภาพกิจกรรม
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