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สรุปโครงการจัดการความรู (KM) คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หัวขอ การตัดเกรดรายวิชาสําหรับนักศึกษา
วันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30-11.30 น
ณ หองประชุมงานบริการการศึกษา ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1. ความเปนมาของโครงการ
เพื่อใหเกิดความรูใหม ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนการสอน เทคนิคการประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน การตั ด เกรดรายวิ ช าสํ า หรั บ นั กศึ กษา และแนวทางปฏิบัติที่ดี สําหรับ คณาจารย และบุคลากรสาย
สนับสนุน ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะกรรมการการจัดการความรู ไดเล็งเห็นแลววา
ควรจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเชิญบุคคลที่มีความรู
ความสามารถ เชี่ยวชาญ มาถายทอดเทคนิคและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มทักษะความรู ใหคณาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุน สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหถูกตอง และในการจัดโครงการดังกลาว
ยังเปนไปตามการประกันคุณภาพการศึกษา ในตัวบงชี้สกอ. 7.2 เรื่อง การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
2. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เพื่อเพิ่มทักษะการจัดการความรู ที่เกี่ยวของกับการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน การตัดเกรดรายวิชาสําหรับนักศึกษา
2.2 เพื่อใหอาจารยมีความเขาใจกระบวนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การ
ตัดเกรดรายวิชาสําหรับนักศึกษาไดอยางถูกตอง
3. ขอบเขตโครงการ
3.1 ดานเปาหมายของโครงการ จํานวนคน จํานวนครั้ง ฯลฯ
3.1.1 คณาจารย และเจาหนาที่ คณะเภสัชศาสตร ไดรับความรูและเทคนิคการ
ประเมินผลจัดการเรียนการสอนและการตัดเกรดรายวิชาสําหรับนักศึกษา
3.1.2 คณาจารย และเจาหนาที่ คณะเภสัชศาสตร เขาใจในกระบวนการการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
3.2 ผูรับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการการจัดการความรู คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3.3 สถานที่ดําเนินงาน
หองประชุมงานบริการการศึกษา ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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3.4 วันเวลาดําเนินงาน
วันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30-11.30 น
3.5 จํานวนผูเขารวมโครงการ : 12 คน อาจารย 10 คน เจาหนาที่ 2 คน
4. แหลงที่มาของงบประมาณ :

งบกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา ของคณะเภสัชศาสตร
ประจําปการศึกษา 2556
5. งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ : 1,770 บาท
6. งบประมาณที่ใชจริง : 1,770 บาท
7. การบรรลุเปาหมายของโครงการ :
จํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด อาจารย 10 คน เจาหนาสายสนับสนุน 2 คน (ไมได



ประเมิน)
ความพึงพอใจในภาพรวมของผูเขารวมโครงการทั้งหมดเทากับ 4.32 โดยแจกแจง



คาเฉลี่ยเปนรายขอได ดังนี้
8. ประเมินวัตถุประสงคของโครงการ
หัวขอในการประเมิน
1.ผูเขารวมโครงการมีความรู ที่เกี่ยวของกับการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การตัดเกรด
รายวิชาสําหรับนักศึกษา
2. มีความเขาใจกระบวนการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน การตัดเกรดรายวิชาสําหรับนักศึกษา
ไดอยางถูกตอง
3.โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจดาน
กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดโครงการ
สวนที่ 3 ความคิดเห็น / ความพึ งพอใจเกี่ ยวกั บ
วิทยากร
1.มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการบรรยาย

คาเฉลี่ย
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4
4.22

4.50

2. จั ด ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนและเทคนิ ค วิ ธี ก ารนํ า เสนอ
เนื้อหา ไดเหมาะสม
4.30
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หัวขอในการประเมิน
3. มีเทคนิควิธีการนําเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม
4. เปดโอกาสใหมีการซักถาม

คาเฉลี่ย
4.50
4.80

สวนที่ 4 ความคิ ดเห็น / ความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การสัมมนา
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการจัดโครงการ
1.รูปแบบและขั้นตอนในการดําเนินการบรรยาย

4.20

2.เอกสารที่ใชประกอบการสัมมนามีประโยชน

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/ขั้นตอนดําเนินการโครงการ
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ

4.30

1.กิริยามารยาท บริการดวยความสุภาพ บริการดวย
ความกระตือรือรน รวดเร็ว
2.โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจดานเจาหนาที่

4.60
4.50

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
1.สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ มีความ
เหมาะสมเพียงพอ
2. การให บ ริ ก ารด า นอาหารว า งและเครื่ อ งดื่ ม มี
ความเหมาะสม
3. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก

4.20
4.30
4.30

9.สรุปผลและขอเสนอแนะ
 ไมมี
10. ประโยชนที่ไดรับจากการจัดโครงการ
1. คณาจารย คณะเภสัชศาสตร ไดรับความรูและเทคนิคการประเมินผลจัดการเรียนการ
สอนและการตัดเกรดรายวิชาสําหรับนักศึกษา
2. คณาจารย คณะเภสัชศาสตร เขาใจในกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู
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11.เนื้อหาสาระ (เฉพาะหัวขอสําคัญ : กรณีโครงการฝกอบรม)
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การนําเอาขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการวัดรวมกับการ
ใชวิจารณญาณของผูประเมินมาใชในการตัดสินใจ โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ
คําจัดความ เกรด หมายถึง ขนาดความสามารถในการเรียน


การตัดเกรด เปนการใชวิจารณญาณของผูสอนในการตัดสินวานักศึกษาประสบผลสําเร็จ

ในการศึกษาวิชานั้นมากนอยเพียงใด โดยอาศัยขอมูลจากการประเมินที่มีความถูกตองเที่ยงตรง ในเวลาที่
กําหนด


วิจารณญาณสําคัญกวาการคิดคํานวณทางสถิติ



หากมีการประเมินผลหลายวิธี เอาคะแนนมารวมกัน ตัดเกรดเปนอักษรเดียวจะบดบัง

ความสามารถในวิธีการประเมินหนึ่งโดยอีกวิธีการหนึ่งได
การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ
ขอดี



บอกความสามารถวาอยูในระดับโดยไมขึ้นอยูกับกลุมเพื่อนวาเกงหรือออน
ไมจํากัดจํานวนที่ได A
ไมแขงขันกัน สงเสริมใหชวยกันเรียน



ขอเสีย


ที่มาของเกณฑอาจไมเหมาะสม อาจตองใชคะแนนหลายป



ปจจัยความยากงายของขอสอบ การสอนของอาจารย มีผลตอเกรด การเปรียบเทียบ
แตละปการศึกษา อาจทําไมได วิธีแก คือ ปรับความยากงายใหเทาๆกัน

การตัดเกรดแบบอิงกลุม
ขอดี


สามารถกําหนดจํานวนที่ไดเกรดตางๆ ได ทําใหบริหารงาย เชน จํานวนผูสอบซอมไมมาก

เกินไป
ขอเสีย


การเปรียบเทียบตางกลุมตางรุน อาจทําไมได เพราะมีปจจัยจากคะแนนเพื่อน เมื่อนํา

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 ที่มีชวงหางเทากัน
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

7
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ภาคผนวก

1.โครงการที่ไดรับอนุมัติ
2. กําหนดการ
3. คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
4. เอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการ เชน
- หนังสือติดตอ/หนังสือขอความรวมมือ
- เอกสารประกอบการฝกอบรม สัมมนา เอกสารที่แจกในโครงการ
- สรุปคาใชจายของโครงการ/กิจกรรม
- รายชื่อผูเขารวมโครงการ/ใบลงทะเบียน
5. ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจ ควรสํารวจความพึงพอใจใหครอบคลุม

