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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 งานบริการการศึกษาพรีคลินิก ไดดําเนินการจัดการความรู ดานการผลิตบัณฑิต  เร่ือง “แนว
ทางการตัดเกรด” ดังนี้ 
 
คร้ังท่ี 1 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมวินดเซอร สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ ได
knowledge asset ๆ ใหรายวิชานําไปปฎิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 

1. รายวิชาแบงคะแนนเปน 2 สวน คือสวนของ knowledge และ สวนของ process รวม 
100 % 

2. กําหนด MPL คะแนนที่ 60% ของ Percentile ที่ 95 ของคะแนนสวน knowledge 
3. คะแนนในสวน Process ท้ังหมดตองไมต่ํากวารอยละ 70  ถานิสิตมีคะแนน process < 

70 % ใหตกรายวิชานั้น 
4. นํา คะแนน คือสวนของ knowledge และ สวนของ process รวม แลวนํามาคิดเกรด 

 
คร้ังที่ ๒ วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมวินดเซอร สวีท สุขุมวิท 20 สรุปเนื้อหาไดดังนี้ 

ใชแนวทางเดิมท้ังหมด โดยขอนําเกณฑนี้ไปใชตออีก 1 ภาคการศึกษา  (ภาค1/2556)  เพื่อ
อาจทําใหเห็นปญหา และขอดีขอเสียท่ีอาจพบไดอีกในอนาคต และนํามาอภิปรายตอไปในสัมมนาพรี
คลินิกคราวหนา โดยมีขอท่ีเนน และกําหนดเพิ่มเติม คือ 

1. นิสิตท่ีสอบวัดความรู ไดคะแนนต่ํากวา MPL และซอมผานแลว จะไดคะแนนสอบวัดความรู
เทากับคา MPL และนําคะแนนมารวมกับคะแนนท่ีไดจากการวัด process ซึ่งจะไดเกรดไมสูง
กวานิสิตคนสุดทายท่ีไดคะแนนต่ําสุดท่ีไมตองสอบซอม  

2. นิสิตท่ีไดคะแนน process ต่ํากวา 70% ใหถือวาตกรายวิชา ไมวาจะสอบผานเกณฑจากการ
วัดความรู (สวนท่ีเปน knowledge)หรือไม ซึ่งอาจารยประจํากลุม หรือรายวิชา ตองมีการ
กวดขัน ตักเตือนนิสิตถึงการเขากิจกรรมของ process กอนหนานั้น เพื่อไมใหเกิดการตกใน
รายวิชา 

 
ฝายการศึกษาพรีคลินิก มีเปาหมายในการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต (KM) เพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนพรีคลินิก รวมไปถึงการประเมินผลใหเปนมาตรฐาน เปนท่ียอมรับ 
และเปนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตดานการเรียนรู จึงเปนท่ีมาของการจัดการความรูในเร่ือง “แนว
ทางการตัดเกรด” 
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วิธีการตัดเกรดของรายวิชาตางๆ ทางพรีคลินิก กอนการทําKMนั้น จะเปนลักษณะท่ีใชวิธีการ
ตางๆตามแตมติของคณะอนุกรรมการรายวิชา เชน Linear T-score.Dewey’s B-suite” และรอยละ
คะแนนดิบเปนตน จึงเปนท่ีมาของการจัดการความรูหาแนวทาง การตัดเกรด ท่ีทุกรายวิชายอมรับ 
และนําไปใชรวมกัน 

ประเด็นปญหาที่พบ  นําไปสูการการจัดทํา KM ดานการผลิตบัณฑิต  
เร่ือง  แนวทางการตัดเกรด คร้ังที่ ๓ 

 
เมื่อนําแนวทางการตัดเกรดไปใชในภาคการศึกษาที่ 1/2556 พบประเด็นปญหาดังน้ี 

 
1.  ในสวน Knowledge 

  มีนิสิตแพทยช้ันปที่ 2 สอบไมผาน MPL (คะแนนที่ 60% ของPercentile ที่ 95) 
ตามติ KM คร้ังที่1 จึงใหนิสิตสอบซอม 1 คร้ัง ซึ่งรายวิชากําหนด คะแนนในสวน knowledge 
ไวหลายสวน ไดแก คะแนนจาก lecture 2 คร้ัง, case study exam, lab exam, PBL exam เมื่อ
ตองสอบซอม แลวจะเลือกโดยใชเกณฑอยางไร ถานิสิตตก lecture ท้ัง 2 คร้ัง ใหสอบซอมท้ัง 2 คร้ัง
เลยหรือไม เกณฑผานหลังจากสอบซอมแลวจะใชเกณฑใด 

: จะใชคะแนนใหมท่ีซอมแลว มารวมกับคะแนนเกา แลวคิดเกณฑผานจาก MPL 
เดิมหรือไม 
: หรือคิดจาก MPL ของ part ท่ีซอม ? 
 
*****ประเด็นที่ตองนํามาทํา KM  

 1.  การซอม Knowledge จะเลือก part ไหนมาสอบซอม 
 2.  เกณฑการสอบผานหลังจากสอบซอมแลวจะคิด MPL จากสวนไหน   
 
2.  ในสวน Process 

  เนื่องจากมีนิสิตไมเขาบาง activity เชนไมเขา PBL และไมมีใบลา/ใบรับรองแพทย ซึ่ง
ทําใหคะแนนในสวน process ไมถึง 70%  โดยท่ีอนุกรรมการรายวิชาทราบเมื่อปด course และรวม
คะแนนจึงทราบวามีนิสิตไมผานเกณฑตามท่ีกําหนด  (เนื่องจากคะแนนของนิสิตในสวนprocessไมดี 
จึงทําใหการขาด activity เพียงคร้ังเดียวก็มีผลตอการตก process)  จากการสัมมนาประธานรายวิชา 
จึงไดหาแนวทางแกไขเบ้ืองตนในเร่ืองปวยแลวไมมีใบรับรองแพทย โดยใหนิสิตตองไปพบแพทยและ
ขอใบรับรองแพทยมายืนยัน กับ กรณีปวยแลวไมไดไปพบแพทย ในกรณีหลังนิสิตจะตองมาพบ
อาจารยแพทยท่ีหนวยบริการสุขภาพนิสิตในวันรุงขึ้นเพื่อใหอาจารยแพทยตรวจและยืนยันวาปวยจริง 
(ขอตกลงนี้ ยังมิไดทําประชาพิจารณกับอาจารยพรีคลินิก) 

- ถามีใบรับรองแพทยมาแจงการปวย การคิดคะแนนคิดเฉพาะคร้ังท่ีเขา activity 
- ถาไมมีใบรับรองแพทยคิดคะแนนจากจํานวน activity ท้ังหมดของรายวิชา 
 

*****ประเด็นที่ตองนํามาทําKM  
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1. ถากรณีปวยขาดเรียนแตไมไดไปพบแพทยจะทําอยางไร 
2. ถาคะแนนรวมในสวน Process ต่ํากวารอยละ 70 

จะใหโอกาสซอมหรือไม และจะใชวิธีการใด  
3. กรณีการสงใบรับรองแพทยจะตองสงใหประธานรายวิชาภายในกี่

วัน? 
จึงเกิดปญหาข้ึนวาจะใหนิสิตสอบซอมสวนใดบางและเกณฑผานหลังจากสอบซอมจะใช
เกณฑใด 
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จากการจัดกลุมในการพิจารณาประเด็นปญหา 6 กลุม แตละกลุมไดระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
1.  ในสวนของ knowledge 
ประเด็นท่ี  1.  การซอม knowledge จะเลือกการตก part ไหนมาสอบซอม 

ความคิดเห็นกลุม 1:  เลือก part ท่ีตกมาสอบซอม 
ความคิดเห็นกลุม 2:  เลือกขอสอบ MCQ มาสอบซอมใหเร็วท่ีสุด (ครั้ง/ครั้ง)  
ความคิดเห็นกลุม 3:  เลือกขอสอบในสวนท่ีตกมากท่ีสุดมาสอบซอม ถาสอบทุก part จะหนักเกินไป 
ความคิดเห็นกลุม 4:  ซอมทุก part โดยใชขอสอบเดิม ถาสอบใน part ท่ีตกคงยากเพราะเด็กออนในpart ท่ีตก 
ความคิดเห็นกลุม 5:  สอบใน part ท่ีตก (ถาไดนอยกวา 50 % ก็เรียกมาสอบซอมเลย) 
ความคิดเห็นกลุม 6:  สอบซอมในครั้งท่ีคะแนนสูงสุด (weigh มากท่ีสุดของรายวิชา) โดยใชขอสอบใหม 

ประเด็นท่ี  2.  เกณฑการสอบผานหลังจากซอมแลวจะคิด MPL จากสวนไหน หรือมีขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ความคิดเห็นกลุม 1:  เกณฑการสอบผานท่ี 50 % แตคะแนนรวมตองไมมากกวาคนสุดทาย 
ความคิดเห็นกลุม 2:  คะแนนตองไมนอยกวา MLP ครั้งนั้น (คิด MPL ในแตละครั้ง) 
ความคิดเห็นกลุม 3:  ใชเกณฑเดิม 
ความคิดเห็นกลุม 4:  เกณฑการสอบผานใชเกณฑเดิม แตไดคะแนนรวมเทาคนสุดทายของรายวิชานั้น
แมวาสอบซอมผานดวยคะแนนท่ีสูงก็ตาม  
ความคิดเห็นกลุม 5:  เกณฑการสอบผานท่ี 50 %   
ความคิดเห็นกลุม 6:  เกณฑการสอบผานท่ี 50 %   
 

2.  ในสวนของ Process 
ประเด็นท่ี  1.  ถากรณีปวย แตไมไดไปพบแพทย จะทําอยางไร 

ความคิดเห็นกลุม 1:  ตองไปพบแพทย 
ความคิดเห็นกลุม 2:  ตองมีใบรับรองแพทย ถาไมมีใบรับรองแพทยใหคะแนนเปน ศูนย ในactivityครั้ง
นั้น 
ความคิดเห็นกลุม 3:  ถาปวย 1 วันไมตองมีก็ได แตตองโทรแจงประธานรายวิชา/กรรมการ ภายในวันนั้น 

     ถาปวยเกิน 2 วัน ตองมีใบรับรองแพทย 
ความคิดเห็นกลุม 4:  ถาไมไดไปพบแพทยใหไปพบอาจารยแพทย ภายใน 3 วัน 
ความคิดเห็นกลุม 5:  ตองมีใบรับรองแพทย 
ความคิดเห็นกลุม 6:  ตองมีใบรับรองแพทย ถาปวยมากตองไปพบแพทย ถาไมไปพบแพทยตองมาเรียนได 

ประเด็นท่ี  2.  ถาคะแนนรวมในสวนของ Process ต่ํากวารอยละ 70 จะใหโอกาสซอมหรือไม และจะใชวิธีการใด 
ความคิดเห็นกลุม 1:  ไมใหซอม 
ความคิดเห็นกลุม 2:  ไมใหซอม 
ความคิดเห็นกลุม 3:  ไมใหซอม และเสนอใหลดเกณฑลดลงเหลือ 60 % 
ความคิดเห็นกลุม 4:  ใหซอม โดยการใหทํากิจกรรมจิตอาสา แตคะแนนรวมตองไมมากกวา MPL 
ความคิดเห็นกลุม 5:  ไมใหซอม 
ความคิดเห็นกลุม 6:  ไมใหซอม 

ประเด็นท่ี  3.  กรณีการสงใบรับรองแพทยจะตองใหประธานรายวิชาภายในก่ีวัน? 
ความคิดเห็นกลุม 1:  ใหนําใบรับรองแพทยมาสงภายใน 3 วัน 
ความคิดเห็นกลุม 2:  สงใบรองแพทยในวันแรกท่ีมาเรียน 
ความคิดเห็นกลุม 3:  สงใบรองแพทยในวันรุงข้ึน 
ความคิดเห็นกลุม 4:  ใหนําใบรับรองแพทยมาสงภายใน 3 วัน 
ความคิดเห็นกลุม 5:  ใหนําใบรับรองแพทยมาสงภายใน 3 วันทําการ 
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ความคิดเห็นกลุม 6:  สงใบรองแพทยในวันแรกท่ีมาเรียน 
 

สรุปKnowledge asset (คลังความรู) ท่ีไดจากการสัมมนาในครั้งนี้และนําไปเปนแนวทางปฏิบัติในการตัดเกรด
รายวิชาพ้ืนฐานเฉพาะแพทย (พพ) 
 
1.  ในสวนของ knowledge 

ประเด็นท่ี 1.   การซอม knowledge จะเลือกการตก part ไหนมาสอบซอม 
มต ิ ใหนิสิตสอบซอมใน Part ท่ีตก หากตกมากกวา 1 part ใหสอบซอมทุก part โดยให

รายวิชาพิจารณาดึงเอาขอสอบบางสวนจากขอสอบเกามารวมกันเปนขอสอบชุดใหม เพ่ือใช
สอบซอม เกณฑผานหลังจากสอบซอมตองไดคะแนน ≥50 % ของขอสอบชุดท่ีซอม  

ประเด็นท่ี  2.   เกณฑการสอบผานหลังจากซอมแลวจะคิด MPL จากสวนไหน  หรือมีขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
มต ิ เกณฑผานหลังจากสอบซอมตองไดคะแนน ≥50 % ของขอสอบชุดท่ีซอม  
 

2.  ในสวนของ Process นําคะแนน MPL มาใชตัดเกรดด เกรดท่ีไดจะตองไมมากกวาคนท่ีไดคะแนนต่ําสุด ท่ีไม
สอบซอม 

ประเด็นท่ี  1.   ถากรณีปวย แตไมไดไปพบแพทย จะทําอยางไร 
มต ิ หากไมไดไปพบแพทยจะตองมาพบอาจารยแพทย  เพ่ือตรวจรางกาย  

ณ คลินิกสุขภาพนิสิต มศว เพ่ือออกใบรับรองการปวย 
ประเด็นท่ี  2.    ถาคะแนนรวมในสวนของ Process ต่ํากวารอยละ 70 จะใหโอกาสซอมหรือไม 

และจะใชวิธีการใด 
มต ิ   ไมมีการสอบซอม ท้ังนี้ใหประธานรายวิชากวดขันติดตามคะแนนในสวนของ process 

อยางใกลชิด 
 
ประเด็นท่ี  3.   กรณีการสงใบรับรองแพทยจะตองใหประธานรายวิชาภายในก่ีวัน? 
มต ิ กรณีท่ีนิสิตปวยไมสามารถมาเรียนในวันท่ีมีกิจกรรมของ Process ได ใหนิสิตยื่นใบลา

ปวยภายใน 3 วันทําการ พรอมแนบใบรับรองแพทย แกประธาน/กรรมการรายวิชา 
 ถามีใบรับรองแพทย คิดคะแนน? 
 ถามี        คิดจํานวนครั้งเฉพาะครั้งท่ีเขาActivity 
 ถาไมมี         ไดศูนยในครั้งท่ีขาดเลย 


