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สรุปโครงการจัดการความรู (KM) คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

หัวขอ การตัดเกรดรายวิชาสําหรับนักศึกษา 

วันท่ี 20 ธันวาคม  2556  เวลา 09.30-11.30 น 

ณ หองประชุมงานบริการการศึกษา ช้ัน 3 คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

1. ความเปนมาของโครงการ  

เพ่ือใหเกิดความรูใหม ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการเรียนการสอน เทคนิคการประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอน การตัดเกรดรายวิชาสําหรับนักศึกษา และแนวทางปฏิบัติท่ีดี สําหรับคณาจารย และบุคลากรสาย

สนับสนุน ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะกรรมการการจัดการความรู ไดเล็งเห็นแลววา 

ควรจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเชิญบุคคลท่ีมีความรู

ความสามารถ เชี่ยวชาญ มาถายทอดเทคนิคและแนวปฏิบัติท่ีดี เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู ใหคณาจารย และ

บุคลากรสายสนับสนุน สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหถูกตอง และในการจัดโครงการดังกลาว 

ยังเปนไปตามการประกันคุณภาพการศึกษา ในตัวบงชี้สกอ. 7.2 เรื่อง การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1  เพ่ือเพ่ิมทักษะการจัดการความรู ท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลการจัดการเรียน 

การสอน การตัดเกรดรายวิชาสําหรับนักศึกษา 

      2.2   เพ่ือใหอาจารยมีความเขาใจกระบวนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การ

ตัดเกรดรายวิชาสําหรับนักศึกษาไดอยางถูกตอง 

 

3. ขอบเขตโครงการ  

3.1 ดานเปาหมายของโครงการ จํานวนคน จํานวนครั้ง ฯลฯ 

3.1.1 คณาจารย และเจาหนาท่ี คณะเภสัชศาสตร ไดรับความรูและเทคนิคการ 

ประเมินผลจัดการเรียนการสอนและการตัดเกรดรายวิชาสําหรับนักศึกษา 

     3.1.2  คณาจารย และเจาหนาท่ี คณะเภสัชศาสตร เขาใจในกระบวนการการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

3.2 ผูรับผิดชอบโครงการ  

คณะกรรมการการจัดการความรู คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3.3 สถานท่ีดําเนินงาน  

     หองประชุมงานบริการการศึกษา ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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3.4 วันเวลาดําเนินงาน 

วันท่ี 20 ธันวาคม  2556  เวลา 09.30-11.30 น 

       3.5 จํานวนผูเขารวมโครงการ : 12 คน อาจารย 10 คน เจาหนาท่ี  2 คน 

4. แหลงท่ีมาของงบประมาณ :  

งบกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพัฒนา ของคณะเภสัชศาสตร  

ประจําปการศึกษา 2556 

5. งบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติ : 1,770 บาท 

6. งบประมาณท่ีใชจริง : 1,770 บาท 

7. การบรรลุเปาหมายของโครงการ : 

          จํานวนผูเขารวมโครงการท้ังหมด อาจารย 10 คน เจาหนาสายสนับสนุน 2 คน (ไมได

ประเมิน) 

   ความพึงพอใจในภาพรวมของผูเขารวมโครงการท้ังหมดเทากับ 4.32  โดยแจกแจง 

คาเฉลี่ยเปนรายขอได ดังนี้ 

           8. ประเมินวัตถุประสงคของโครงการ 

หัวขอในการประเมิน คาเฉล่ีย 

   1.ผูเขารวมโครงการมีความรู ท่ีเก่ียวของกับการ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การตัดเกรด

รายวิชาสําหรับนักศึกษา 4 

  2. มีความเขาใจกระบวนการประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอน การตัดเกรดรายวิชาสําหรับนักศึกษา

ไดอยางถูกตอง 4 

 3.โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจดาน

กระบวนการ/ข้ันตอนการจัดโครงการ 4.22 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็น / ความพึงพอใจเกี่ยวกับ

วิทยากร  

  1.มีความรูและประสบการณเก่ียวกับการบรรยาย 4.50 

2. จัดลําดับข้ันตอนและเทคนิควิธีการนําเสนอ

เนื้อหา ไดเหมาะสม 

 4.30 
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หัวขอในการประเมิน คาเฉล่ีย 

3. มีเทคนิควิธีการนําเสนอเนื้อหาท่ีเหมาะสม 4.50 

4. เปดโอกาสใหมีการซักถาม 4.80 

สวนท่ี 4 ความคิดเห็น / ความพึงพอใจเกี่ยวกับ

การสัมมนา  

ดานกระบวนการ ข้ันตอนการจัดโครงการ          

1.รูปแบบและข้ันตอนในการดําเนินการบรรยาย 4.20 

2.เอกสารท่ีใชประกอบการสัมมนามีประโยชน 4.11 

3 . โ ด ย ภ า พ ร ว ม ท า น มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ด า น

กระบวนการ/ข้ันตอนดําเนินการโครงการ 4.30 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ    

1.กิริยามารยาท บริการดวยความสุภาพ บริการดวย

ความกระตือรือรน รวดเร็ว   4.60 

2.โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจดานเจาหนาท่ี 4.50 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 1.สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ มีความ

เหมาะสมเพียงพอ 4.20 

 2. การใหบริการดานอาหารวางและเครื่องดื่มมี

ความเหมาะสม 4.30 

 3. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก 4.30 

 

9.สรุปผลและขอเสนอแนะ  

        ไมมี 

  10. ประโยชนท่ีไดรับจากการจัดโครงการ 

            1.  คณาจารย คณะเภสัชศาสตร ไดรับความรูและเทคนิคการประเมินผลจัดการเรียนการ

สอนและการตัดเกรดรายวิชาสําหรับนักศึกษา 

           2. คณาจารย คณะเภสัชศาสตร เขาใจในกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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11.เนื้อหาสาระ (เฉพาะหัวขอสําคัญ : กรณีโครงการฝกอบรม) 

       การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การนําเอาขอมูลตาง ๆ ท่ีไดจากการวัดรวมกับการ

ใชวิจารณญาณของผูประเมินมาใชในการตัดสินใจ โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ  

  คําจัดความ เกรด หมายถึง ขนาดความสามารถในการเรียน  

   การตัดเกรด เปนการใชวิจารณญาณของผูสอนในการตัดสินวานักศึกษาประสบผลสําเร็จ

ในการศึกษาวิชานั้นมากนอยเพียงใด โดยอาศัยขอมูลจากการประเมินท่ีมีความถูกตองเท่ียงตรง ในเวลาท่ี

กําหนด 

   วิจารณญาณสําคัญกวาการคิดคํานวณทางสถิติ 

   หากมีการประเมินผลหลายวิธี เอาคะแนนมารวมกัน ตัดเกรดเปนอักษรเดียวจะบดบัง

ความสามารถในวิธีการประเมินหนึ่งโดยอีกวิธีการหนึ่งได 

การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ  

ขอดี  

 บอกความสามารถวาอยูในระดับโดยไมข้ึนอยูกับกลุมเพ่ือนวาเกงหรือออน 

  ไมจํากัดจํานวนท่ีได A  

   ไมแขงขันกัน สงเสริมใหชวยกันเรียน 

ขอเสีย 

  ท่ีมาของเกณฑอาจไมเหมาะสม  อาจตองใชคะแนนหลายป 

  ปจจัยความยากงายของขอสอบ การสอนของอาจารย มีผลตอเกรด การเปรียบเทียบ 

    แตละปการศึกษา อาจทําไมได วิธีแก คือ ปรับความยากงายใหเทาๆกัน 

การตัดเกรดแบบอิงกลุม 

ขอดี  

 สามารถกําหนดจํานวนท่ีไดเกรดตางๆ ได ทําใหบริหารงาย เชน จํานวนผูสอบซอมไมมาก 

เกินไป 

ขอเสีย 

  การเปรียบเทียบตางกลุมตางรุน อาจทําไมได เพราะมีปจจัยจากคะแนนเพ่ือน เม่ือนํา

คะแนนคนนั้นไปตัดตางกลุม เกรดอาจเปลี่ยนได 

   สงผลตอการแขงขันกันเรียน ไมชวยเหลือกัน 
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การตัดเกรดตามวิธีของ Dewey B.Stuit 

นักศึกษา เปน high selected group  

1. สมมติวา A B+ B ….F เปนscale –score ท่ีมีชวงหางเทากัน 

2. ไมปรับคะแนนใหเปนการแจกแจงแบบโคงปกติ ใชตามธรรมชาติ 

3. เปนการตัดสินอิงเกณฑและอิงกลุมรวมกัน 

4. เหมาะสําหรับการใหคะแนนตามความสามารถของกลุม 

5. วิธีคํานวณ ใช median เปนจุดเริ่มตน เพราะคะแนนไมเปน normal distribution  

     แตถาเปน normal distribution median และ mean จะเทากัน 

6. ใช standard deviation เปนตัววัดการกระจายของคะแนน 

7. อาจไมมี A หรือ F  ก็ได 
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            12.ภาพประกอบ 
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ภาคผนวก 

 

1.โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2. กําหนดการ  

3. คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  

4. เอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการ เชน  

-  หนังสือติดตอ/หนังสือขอความรวมมือ   

-  เอกสารประกอบการฝกอบรม สัมมนา เอกสารท่ีแจกในโครงการ  

-  สรุปคาใชจายของโครงการ/กิจกรรม  

-  รายชื่อผูเขารวมโครงการ/ใบลงทะเบียน  

5.  ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจ ควรสํารวจความพึงพอใจใหครอบคลุม  

 


