สรุ ปรายงานกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 2
เรื่อง “แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-11.30 น.
ณ ห้ องประชุ ม 3052 อาคารวิชาการ3 ชั้น 3 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
-----------------------------------------------------------------------------------วิทยากรถ่ ายทอด
1.รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทกั ษ์ผล
2.รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดวงกมล ปิ่ นเฉลียว
ผู้ร่วมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
1.อาจารย์ดร.เรณุการ์ ทองคารอด
ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
1.รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา หนุ่ยศรี
2.ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ทธีพร มูลศาสตร์
3.ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุ ข
4.ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย
5. อาจารย์ ดร.ชื่นจิตร โพธิศพั ท์สุข
6. อาจารย์ ดร. พัทยา แก้วสาร
7.อาจารย์ สุ พตั รา ช่างสุ พรรณ
8.อาจารย์ วณิ ภา ทับเที่ยง
ประเด็นการบรรยาย แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การถ่ ายทอดความรู้ ทไี่ ด้ รับจากผู้เชี่ ยวชาญในเรื่อง แนวปฏิบัติการทวนสอบ
ผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา ครั้งที่ 1 ในการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทกั ษ์ผล และรองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดวงกมล ปิ่ นเฉลียว
นาเสนอสิ่ งที่ได้จากการไปฟังเรื่ อง “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาตาม TQF”
โดย ผศ.ดร. สุ นทราวดี เธียรพิเชฐ เป็ นวิทยากรบรรยาย ดังนี้ (รายละเอียดดัง power point แนบ)
1.1 ที่มาของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (ข้อ 5 และข้อ 6) ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่ อง
แนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (ข้อ 3 และข้อ 7) และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่ อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555 (ข้อ 10 และข้อ

15) (รายละเอียดดูได้จาก http://www.mua.go.th/users/tqfhed/news/FilesNews/FilesNews2/news2.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqfhed/news/FilesNews/.../News328072552.pdf, และ
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/.../nursegrad_m1.pdf
1.2 ความหมายของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานด้วยวิธีการ
ใดๆ เช่น การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ เป็ นต้น เพื่อยืนยันหรื อสนับสนุนว่านักศึกษาทุก
คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างน้อย
1.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้และตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงานประกันคุณภาพหลักสู ตรกับการ
เรี ยนการสอน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสู ตรเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ความรับผิดชอบในระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย และเป็ นตัวบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานประกัน
คุณภาพของหลักสู ตรด้วย ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่า มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังเป็ นที่เข้าใจตรงกันทั้งมหา
วิทยาลัยและมีการดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนจนบรรลุผลสาเร็ จ โดยทัว่ ไปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตาม
มาตรฐานผลการเรี 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 ยนการสอนของหลักสู ตร
ของภาควิชาหรื อสาขาวิชาโดยบุคคลภายนอก
1.3.5 การรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผูใ้ ช้บณั ฑิต
1.4 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในสาขาวิชาต้องกาหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบฯ
และทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ(ถ้ามี)และระดับหลักสู ตร
ดังนี้
1.4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ฯระดับรายวิชา สาขาวิชาต้องกาหนดระบบและกลไกในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ฯ เพื่อให้การทวนสอบฯของแต่ละหลักสู ตรมี ทิศทางที่ ชัดเจนและเป็ นไปในแนวทางเดี ย วกัน ซึ่ ง
รู ปแบบการทวนสอบฯขึ้นอยู่กบั คณะกรรมทวนสอบฯจะพิจารณาตามบริ บทของแต่ละวิชา โดยอาจพิจารณา
ความเหมาะสมของการให้คะแนน จากกระดาษคาตอบ แนวคาตอบ และข้อสอบ หรื อการประเมินด้วยวิธีอื่นที่
ก าหนดในรายละเอี ย ดวิ ช า (มคอ.3) และคณะกรรมการทวนสอบฯต้อ งรายงานผลการทวนสอบฯ ต่ อ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรหรื อผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบด้านหลักสู ตรหรื อการเรี ยนการสอนของคณะ/สาขาวิชา
ทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็ นหลักฐานการบรรลุตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา

1.4.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาระดับหลักสู ตร จะดาเนินการเมื่อการเรี ยนการสอน
รายวิชาของหลักสู ตรเสร็ จสิ้ นแล้ว โดยหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องหรื อใช้ประกอบในการทวนสอบฯได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา คะแนนการสอบรายวิชา กระดาษคาตอบและแนวคาตอบ รายงานหรื อกิจกรรม
ต่างๆที่กาหนดในแต่ละรายวิชา มคอ. 2 มคอ. 3 มคอ. 5 ผลการประเมินของนักศึกษาและผูใ้ ช้บณั ฑิต รวมทั้ง
การประเมินด้วยวิธีอื่นที่กาหนดในรายละเอียดวิชา และรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริ หารของ
สาขาวิชา/คณะ ทุกภาคการศึกษา
ส่ วนที่ 2 กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ โดย อาจารย์ ดร. เรณุการ์ ทองคารอด กรรมการและเลขานุการ
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริ หารการพยาบาล ร่ วมแบ่งปั นและแลก เปลี่ยน
ประสบการณ์จากการทวนสอบฯของคณะกรรมการทวนสอบฯในชุดวิชาที่รับผิดชอบ สรุ ปได้ดงั นี้ (รายละเอียด
ดัง power point แนบ)
2.1 การทวนสอบของชุดวิชา(รายวิชา) ดาเนิ นการตามขั้นตอนที่กาหนดใน มคอ.2
2.2 กระบวนการทวนสอบระดับชุดวิชา มีข้ นั ตอนในการดาเนิ นการ ดังนี้
คณะกรรมการผลิตและบริ หารชุดวิชาพิจารณากิจกรรมการเรี ยนการสอน
และเนื้อหาข้อสอบให้ครอบคลุม Learning Outcome ตาม Curriculum Mapping
และร่ วมกันประมวลผลการศึกษาในชุดวิชา
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
กาหนดรู ปแบบการทวนสอบและแจ้งการเตรี ยมเอกสารประกอบการทวนสอบฯ
สุ่ มเลือกนักศึกษาโดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคะแนนสู ง คะแนนปานกลาง และคะแนนต่า เพื่อนามา
ตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้อง และความเที่ยงในการให้คะแนน
ดาเนินการทวนสอบตามรู ปแบบที่กาหนด
รายงานผลการทวนสอบฯ และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการประจาสาขาทราบ

2.3 การเตรี ยมเอกสารสาหรับการทวนสอบฯ ได้แก่ มคอ. 2 (หลักสู ตร) มคอ.3 ข้อสอบ
พร้อมแนวตอบ กระดาษคาตอบที่เรี ยงลาดับตามรายชื่อนักศึกษา รายงานและคะแนนการประเมินรายงาน โดยใน
วันที่ทวนสอบฯ ประธานชุดวิชาหรื อคณะกรรมการผลิตและบริ หารชุดวิชาในชุดวิชาที่ทวนสอบฯจานวน 1 คน
เข้าร่ วมประชุมเพื่อนาเสนอการจัดการเรี ยน ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนของนักศึกษา ปัญหาอุปสรรคที่พบในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน การประเมินผล และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการทวนสอบฯในประเด็นที่สงสัย
ซึ่งอาจารย์ ดร.เรณุ การ์ ฯ ได้กล่าวถึงปัญหาที่พบจากการทวนสอบฯของคณะกรรมการทวนสอบฯและ
ข้อเสนอแนะ ได้แก่
1.ความซ้ าซ้อนในการทารายงานหรื อการมอบหมายกิจกรรมให้นกั ศึกษา ควรกาหนดให้ทา
โครงการในหน่วยงานที่นกั ศึกษาปฏิบตั ิงานอยูแ่ ละกาหนดหน่วยงานที่จะวิเคราะห์ให้ชดั เจน เพื่อมิให้นกั ศึกษา
สับสน และเกิดความซ้ าซ้อนในการจัดทารายงาน
2.ข้อสอบที่ใช้ประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา การออกข้อสอบยังไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ชุดวิชา
และ Learning Outcome ทุกด้าน คาถามของข้อสอบและแนวคาตอบไม่ชดั เจน ความสอดคล้อง/ความเที่ยงตรง
ในการให้คะแนนของผูต้ รวจข้อสอบไม่สม่าเสมอ อาจารย์ควรออกข้อสอบตามวัตถุประสงค์ชุดวิชา ครอบคลุม
Learning Outcome ทุกด้าน แนวคาตอบต้องชัดเจนและอาจารย์ผตู ้ รวจเข้าใจตรงกัน
3.การกาหนดแนวทางการเฉลยยังไม่ชดั เจน อาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ ควรกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน และสัดส่ วนการให้น้ าหนักคะแนนที่ชดั เจน เพื่อให้ผตู ้ รวจใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิเดียวกัน
4.สัดส่ วนการให้คะแนนรายงานและการนาเสนอรายงานในบางหัวข้อ ควรให้น้ าหนักแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับบริ บทของแต่ละชุดวิชา ทั้งนี้คณะกรรมการทวนสอบฯให้ขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปั ญหา โดยให้อาจารย์
ดาเนินการสะท้อนผลประเมินการเรี ยนรู ้ในแต่ละกิจกรรม/สอบปลายภาคให้นกั ศึกษาทราบล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ
ก่อนการตัดสิ นผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็ นทางการ เพื่อให้โอกาสนักศึกษาที่มีคะแนนน้อยได้อธิบายเหตุผลหรื อทางาน
เพิ่ม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
5. จากการตรวจสอบการให้คะแนนของนักศึกษาที่ได้คะแนนน้อย พบว่านักศึกษาตอบคาถามโดยใช้
ทฤษฎีพ้นื ฐานทัว่ ไปที่ไม่ปรากฏในประมวลสาระชุดวิชา หรื อตอบตามประสบการณ์การทางาน ทาให้ไม่ได้รับ
คะแนนในข้อนั้นเลย คณะกรรมการทวนสอบฯ เสนอให้ผตู ้ รวจทบทวนการให้คะแนนนักศึกษาดังกล่าวอีกครั้ง
หากมีเนื้อหาส่ วนใดที่ถูกต้องตามหลักการหรื อสามารถเชื่ อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีที่ถูกต้องได้ ควรพิจารณาเพิ่ม
คะแนนให้กบั นักศึกษาตามสมควร
6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ คณะกรรมการผลิตและบริ หารชุดวิชาควรดาเนินการสะท้อนผลการสอบให้
นักศึกษาทราบล่วงหน้าแต่เนิ่ นๆ ก่อนการตัดสิ นผลการสอบอย่างเป็ นทางการ และเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาที่มี
คะแนนน้อยได้มีโอกาสอธิ บายเหตุผลหรื อทางานเพิ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ทั้งนี้ตอ้ ง
คานึงถึงความยุติธรรมสาหรับนักศึกษาทุกคนด้วย

ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากผู้ร่วมกิจกรรม
จากการถ่ายทอดความรู ้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรี ยนรู ้เรื่ อง “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาตาม TQF” ทาให้คณาจารย์ในสาขาพยาบาลศาสตร์ ได้รับความรู้และซักถามใน
ประเด็นที่สงสัย โดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร/อาจารย์ประจาหลักสู ตรที่มีประสบการณ์ในการทวนสอบฯ
ได้แบ่งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ผูร้ ่ วมกิจกรรม ซึ่งบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างอบอุ่น และมี
การแบ่งปั นประสบการณ์กนั อย่างกว้างขวาง (ดังภาพประกอบ) และผูร้ ่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่ วม
กิจกรรมในภาพรวมและนาความรู ้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ได้อยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=5.00 และ
4.91 ตามลาดับ )

คณะทางานจัดการความรู้สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ผูถ้ อดบทเรี ยน

ภาพกิจกรรม

