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คํานํา 

 การจัดการความรู (Knowledge management) คือการรวบรวมองคความรูท่ีอยูในแตละตัว

บุคคลภายในองคกร ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด การจัดระเบียบความรู และการประยุกตใช

ศาสตรท่ีแตกตางกันท่ีมีอยูในตัวของแตละบุคคล มาใชในการแกปญหาและพัฒนาองคกร โดยมีเปาหมาย

เพ่ือใหเกิดเปนความรูและปญญา ท่ีสามารถนําไปใชไดจริง  

ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการความรูประจําคณะทัศนมาตรศาสตรมีมติเห็นชอบให

ดําเนินการจัดทําความรูใน 2 ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย สําหรับดานการผลิต

บัณฑิตนั้น เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑประกันคุณภาพระดับหลักสูตร องคประกอบท่ี 5.3 การตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา คณะกรรมการฯ จึงไดเลือกหัวขอเก่ียวเนื่องกับการทวนสอบข้ึนมา 

ไดแก “วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแตละกระบวนวิชา”  

สําหรับดานการวิจัย ท่ีประชุมคณะทัศนมาตรศาสตรมีจุดประสงคในการนําแนวปฏิบัติท่ีดีของ

การวิเคราะหอภิมาน ซ่ึงเปนหัวขอของการจัดการความรูดานการวิจัยในป พ.ศ. 2560 มาใช จึงไดตั้ง

โจทยวาทําอยางไรอาจารยภายในคณะทัศนมาตรศาสตรจะสามารถเผยแพรผลงานวิจัยในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติได จึงเปนท่ีมาของ “การบริหารเวลาเพ่ือใหไดงานวิจัย” ท้ังนี้ ทางคณะกรรมการ

ฯ ตองขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานท่ีใหความรวมมืออยางดียิ่งจนนําไปสูความสําเร็จ นอกจากรายงาน

การวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหอภิมานนั้น คณาจารย

ประจําคณะทัศนมาตรศาสตรไดมีการเตรียมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทีใช

กระบวนการวิจัยชนิดอ่ืนๆ ดวยเชนกัน   

 คณะกรรมการจัดการความรู คณะทัศนมาตรศาสตร คาดหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการจัดการ

ความรูฉบับนี้จะเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จในชีวิตของคณาจารยและบุคคลภายนอก ผูสนใจท้ังหลายใน

การนําไปใช ท้ังการในดานของการประกันคุณภาพ และดานการวิจัย    
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โครงการสัมมนาการแลกเปล่ียนเรียนรูภายในคณะทัศนมาตรศาสตร 

 

1. วิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาในคณะทัศนมาตรศาสตร 

 

ความหมายของการทวนสอบ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กําหนดใหองคประกอบท่ี 5 

การประเมินผูเรียน มีตัวบงชี้ท้ังสิ้น 4 กระบวนการ ซ่ึงตัวบงชี้ท่ีสองไดแก การตรวจสอบการประเมินผล

การเรียนรูของนักศึกษา ซ่ึงทางคณะกรรมการจัดการความรูไดพิจารณาและตีความประเด็นดังกลาว และ

ไดขอสรุปวาการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาคือ การทวนสอบ (Verification) ซ่ึงมี

ความหมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี เพ่ือตรวจสอบและยืนยัน

พิสูจนวาผลการทดสอบของนักศึกษามีความถูกตอง ไมผิดพลาด ซ่ึงการทวนสอบนั้นจะเปนการสะทอน

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหเกิด

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาวของการทวนสอบ ดังนั้น

เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาแนวทางและวิธีการทวนสอบท่ีมีประสิทธิ์ จึงไดมีมติใหทําการจัดการ

ความรูหัวขอวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแตละกระบวนวิชา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 11 

ตุลาคม 2560 

 

การทวนสอบคณะทัศนมาตรศาสตร: อดีต และปจจุบัน 

คณะทัศนมาตรศาสตรเปนคณะท่ีจัดตั้งตามอํานาจความในมาตร 14 มาตรา 18 (2) และมาตรา 

50 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 ซ่ึงตามอํานาจดังกลาวทําใหคณะทัศนมาตร

ศาสตรมีลักษณะการเรียนการสอนท่ีแตกตางกับคณะอ่ืนๆ ของมหาลัยรามคําแหง โดยเฉพาะขอ

กําหนดการเขาเรียนและการสอบ ซ่ึงตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญา

ตรี คณะทัศนมาตรศาสตร พ.ศ. 2556 หมวด 7 ขอ 34 กําหนดใหนักศึกษาตองเขาเรียนไมนอยกวารอย

ละ 80 ของระยะเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ จึงมีสิทธิ์ท่ีจะเขาสอบ ประเด็นดังกลาวอาจจะทําใหการทวน

สอบของคณะทัศนมาตรศาสตรมีความแตกตางจากคณะอ่ืนๆ ซ่ึงในอดีตการทวนสอบของคณะทัศนมาตร

ศาสตร เนนการสังเกต (Observation) เปนหลัก โดยผูสอนจะทําการพิจารณาพฤติกรรมของนักศึกษาใน

ชั้นเรียน ถึงความเอาใจใสในบทเรียน ความต้ังใจเรียน ความสมํ่าเสมอในการเขาหองเรียน ปฏิสัมพันธ

ของนักศึกษากับอาจารยผูสอนภายในหองเรียน ความสมํ่าเสมอในการตอบคําถามของนักศึกษาภายใน

หองเรียน   

ท้ังนี้การสังเกตเปนลักษณะของขอมูลเชิงคุณภาพเปนสวนใหญ ท่ีประชุมคณะกรรมการการ

จัดการความรูมีขอเสนอวาสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือหาวิธีการทวนสอบแบบอ่ืนๆ ท่ีสามารถทําใหเปน
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รูปธรรมไดหรือไม ทําใหในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 เสนอให

มีการใชวิธีการทางสถิตเพ่ิมเปนหลักฐานเชิงประจักษและจัดทําเปนแนวปฏิบัติ   

 

รูปแบบการเรียนการสอนของคณะทัศนมาตรศาสตร 

 จากการระดมความคิดของคณาจารยประจําคณะพบวารายวิชาท่ีมีเรียนในคณะทัศนมาตร

ศาสตรสามารถแบงกลุมหลักๆ ไดท้ังสิ้น 3 กลุม ไดแก  

◦ กลุมรายวิชาพ้ืนฐานท่ีจําเปนตองมีความรูความเขาใจกอนท่ีจะลงเรียนในรายวิชาถัดไป 

(Pre-required courses) เชน รายวิชาเภสัชวิทยาท่ัวไป จําเปนตองเรียนเพ่ือเปน

พ้ืนฐานของวิชาเภสัชวิทยาทางจักษุ  

◦ กลุมรายวิชาท่ีเปนการบรรยายท้ังหมด Lecture-based learning  

◦ กลุมรายวิชาทางคลินิก ท่ีเนนการปฏิบัติการในการตรวจผูปวย  

 

ตัวอยางการเลือกสถิติท่ีใชในการทวนสอบ 

1. ทวนสอบรูปแบบท่ี 1 รายวิชาท่ีเปนพ้ืนฐานของวิชาช้ันสูง (Pre-required course) 

วิชาเภสัชวิทยาท่ัวไป ลงทะเบียนเรียน 1/2561 และ วิชาเภสัชวิทยาทางจักษุ: 2/2562 (อาจารยผูสอน

คนละชุด) ทําการทดสอบทางสถิติภายใตเง่ือนไขวาคะแนนของนักศึกษาในรายวิชาเภสัชวิทยาพ้ืนฐานมี

ความสัมพันธกับวิชาเภสัชวิทยาทางจักษุดวยการหา Pearson’s correlation และ linear regression  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการทดสอบหาความสัมพันธของขอมูลท้ังสองชุดดวยวิธี Pearson’s correlation พบวา

ขอมูลท้ังสองชุดมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ ทําใหเกิดคําถามวาคะแนนของนักศึกษาในวิชา

เภสัชวิทยาท่ัวไปสามารถบงชี้คะแนนท่ีจะไดในวิชาเภสัชวิยาทางจักษุหรือไม ถึงสามารถตอบคําถาม

ดังกลาวไดดวยการหา Simple linear regression ซ่ึงตองมีการตรวจสอบเง่ือนไขการกระจายแบบปกติ

ของขอมูลเพ่ือใหเปนไปตามขอตกลงการใชวิธีดังกลาว    

 

Correlations 

 เภสัชวทิยาทั่วไป เภสัชวทิยาทางจกัษุ  

เภสัชวทิยา

ทั่วไป 

Pearson Correlation 1 .771** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 62 62 

เภสัชวทิยาทาง

จักษุ 

Pearson Correlation .771** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 62 62 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ผล normality test ดวย WS ขอมูลคะแนนของท้ังคูมีการแจกแจงปกติ และมีคา Adjust-R2 

คือ 59.5% ผลทดสอบ Model Significant ท่ี p < 0.05 ดวย ANOVA 

จากขอมูลสามารถสรางสมการทํานายไดวา เภสัชวิทยาทางจักษุ = 5.957 + 0.944 (เภสัชวิทยา

ท่ัวไป) โดยเม่ือทําการแปลงคะแนนเปน Z-score พบวาตัวคะแนนวิชา เภสัชวิทยาท่ัวไปมีผลกระทบตอ

คะแนนเภสัชวิทยาทางจักษุ ถึง 77.1% และมีผลการสราง histogram ของ residual ดูมีการกระจาย

แบบ normal distribution ดังนั้น จึงสามารถอนุมานไดวานักศึกษาไดคะแนนในการสอบท้ังสองวิชา

สมเหตุสมผลและมีสอดคลองกัน  

อยางไรก็ตามมีนักศึกษาบางคนท่ีไดผลประเมินในรายวิชาเภสัชวิทยาทางจักษุ A และมี

ผลสัมฤทธิ์การเรียนในรายวิชาเภสัชวิทยาท่ัวไปเปน C+ ทําใหไดมีการพูดถึงถึงปญหาการใชสถิตในการ

ทวนสอบ และใหมีการทดลองสัมภาษณนักศึกษาคนดังกลาว ซ่ึงไดคําตอบจากนักศึกษาวาเนื่องจากเปน

รายวิชาท่ีมีความเก่ียวของกัน ทําใหในการเรียนวิชาเภสัชวิทยาทางจักษุนักศึกษามีความรูในเรื่องของการ

เตรียมตัวสอบ การเรียนในปท่ีสูงข้ึนทําใหรูวาตองจัดการและบริหารตัวเองอยางไร นอกจากนี้อาจารย

ผูสอนไดสอบถามนักศึกษาวามีความพอใจกับผลการประเมินดังกลาวหรือไม นักศึกษาใหคําตอบวาพอใจ

กับผลการประเมินและไมคิดวาจะได A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence Interval for B 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 

1 (Constant) 5.957 5.996  .993 .325 -6.038 17.951 

เภสัชวทิยาทั่วไป .944 .101 .771 9.387 .000 .743 1.145 

a. Dependent Variable: เภสัชวิทยาทางจักษุ 
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2. ทวนสอบรูปแบบท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนของนักศึกษาแตละรายวิชาในเทอมเดียวกัน  

เง่ือนไขในการเปรียบเทียบคือควรจะเลือกวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในรูปแบบเดียวกันคือเปน

การแบบยายในหองเรียนและควรมีการเก็บคะแนนท่ีใกลกัน วิชาตัวอยาง ไดแก Ocular Microbiology, 

Neurobiology และ Anatomy นํามาทําการวิเคราะหความสัมพันธของคะแนนท้ังสามวิชา โดยพิจารณา

แบบ Bartlett test ให p < 0.05 และ ผล KMO ไดคา 0.736 จึงสรุปไดวาชุดคะแนนของท้ังสามวิชามี

ความเก่ียวของกัน ดังนั้นผลการประเมินท่ีนักศึกษาไดรับก็นาจะสมเหตุสมผล นอกจากนี้ไดลองนํา 

คะแนนของแตละคูมาจับคูหาความสัมพันธดวย Pearson’s correlation ไดผลดังตาราง  
Correlations 

  anatomy microbiology neurobiology 

anatomy Pearson Correlation 1     

Sig. (2-tailed)       

microbiology Pearson Correlation .773 1   

Sig. (2-tailed) .000     

neurobiology Pearson Correlation .888 .826 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000   

  

โดยจากตารางพบวาวิชาท่ีมีผลการประเมินสอดคลองกันมากท่ีสุดไดแกวิชา Neurobiology 

และวิชา  Anatomy เปนไปไดวาเนื่องจากท้ังสองวิชามีผูสอนคนเดียวกัน สําหรับวิชา Microbiology นั้น

มีผูสอนเปนอาจารยทานอ่ืนแตก็ไดคาความสัมพันธคอนขางสูงคือ 0.773 และ 0.826 กับวิชา Anatomy 

และ Neurobiology ตามลําดับ  
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แนวปฏิบัติของการทวนสอบท่ีดี 

 จากการท่ีคณะกรรมการไดแลกเปลี่ยนความคิด และทดลองดูรูปแบบการทวนสอบชนิดตางๆ ท้ัง

ท่ีใชสถิติและไมใชสถิติสามารถเสนอแนวทางพ่ึงระวังและพิจารณาไดดังตอไปนี้  

๑. การใชสถิติเปนวิธีท่ีดีและเปนการสรางหลักฐานเชิงประจักษ ท่ีแสดงใหเห็นถึงความถูกตองของ

การประเมินผล ทวาผูนําสถิติมาใชจําเปนตองมีความรูความเขาใจในระดับหนึ่ง เพ่ือใหสามารถ

เลือกการวิเคราะหได ถูกตอง อยางไรก็ตาม จากการท่ีคณะกรรมการไดรวบรวมผลการ

ประเมินผลการเรียนการสอนของคณะทัศนมาตรศาสตรมาพิจารณา ขอแนะนําผูนําไปใชวา ควร

จะพิจารณาการทวนสอบดวยคะแนนดิบมากกวาการใชผลการเรียนเปนเกรด ซ่ึงจะทําใหเลือกใช

สถิติไดงายกวาการใชเกรดรายวิชาของนักศึกษา  

๒. แนะนําใหผูรับหลักสูตรท่ีสนใจการทวนสอบดวยวิธีการทางสถิติ พิจารณาเลือกใชตามเนื้อหาและ

บริบทของรายวิชา เชน การเลือกหาความสัมพันธดวยวิธี Correlation ในกลุมวิชาลักษณะ

เดียวกันในเทอมเดียวกัน หรือหาความสัมพันธของชุดขอมูลดวยวิธี KMO  

๓. นอกจากจะใชวิธีการทางสถิติแลวนั้น ระหวางเรียน ผูสอนสามารถใหนักศึกษาทํา Pre-test และ 

Post-test แลวนําผลคะแนนท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคะแนนสอบได  

๔. การสัมภาษณนักศึกษาสามารถนํามาใชควบคูกับการทวนสอบวิธีอ่ืนๆได เพ่ือเปนการเช็คความ

ถูกตองของกระบวนการทวนสอบ   

๕. ปญหาประการสําคัญของการใชสถิติในการทวนสอบ บางครั้งอาจจะมีวิชาท่ีไดคาความสัมพันธท่ี

ไมสูงมาก เชน ประมาณ 0.3 ทวามีนัยสําคัญทางสถิติ ในกรณีนี้คณะกรรมการฯ ก็พบไดในบาง

รายวิชาของ Pre-required course จากการไดปรึกษาหารือกับคณาทานอ่ืนๆ ไดขอเสนอวา ให

ใชสถิตเปนสวนประกอบหนึ่งและใหลองสัมภาษณนักศึกษา เพ่ือหาเหตุผลรองรับ จะทําใหเปน

การทวนสอบท่ีมีประสิทธิ์ภาพ  

๖. คณาจารยสามารถจดบันทึกพฤติกรรมการมีสวนรวมของนักศึกษาและนํามาเปรียบเทียบกับ

คะแนนสอบได ซ่ึงจะใชสถิติหรือไมก็ได วิธีการดังกลาวสามารถบอกผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาได

ระดับหนึ่ง   
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2. แนวทางและเทคนิคการบริหารเวลาในงานวิจัยและบริหารชีวิต 

 

ความหมายและความสําคัญของการบริหารเวลา 

การบริหารเวลา คือ การกําหนด วางแผน จัดสรร และควบคุมเวลาในการปฏิบัติงานใหถูกตอง 

เหมาะสม และสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคของงานท่ีกําหนดไว 

ในความจริงแลว เวลาท่ีทุกคนถือครองในแตละวันมี 24 ชั่วโมงเทากันหมด แตการจัดสรรแบงปน

เวลาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้นก็ข้ึนอยูกับตัวบุคคลนั้นๆ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการ

บริหารจัดการเวลาท่ีถูกตองเพ่ือใหเกิดประโยชนอันสูงสุด  

 

หลักการเบ้ืองตนในการบริหารเวลา 

 การบริหารเวลาท่ีดีนั้นนอกจากจะสรางความสําเร็จใหแกตนเองแลว ยังสงผลความสําเร็จไปถึง

เพ่ือนรวมงานในองคกรอีกดวย โดยมีหลักดังตอไปนี้ 

1. จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของงาน 

2. ตั้งเปาหมายและกําหนดระยะเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานแตละชิ้น  

3. ใชชีวิตอยางสมดุลระหวางการทํางานและชีวิตสวนตัว 

4. ลงมือทํางานทันทีและมอบหมายงานใหผูอ่ืนชวย โดยงานชิ้นนั้นจะตองมีความเหมาะสม

ตอผูชวย เพ่ือชวยใหมีเวลาในการดํารงชีวิตมากข้ึน 

 

ภาระงานดานการวิจัยของอาจารยประจําคณะทัศนมาตรศาสตร 

 งานวิจัยถือวาเปนอีกภาระงานดานหนึ่งท่ีมีความสําคัญตออาจารยประจําคณะทัศนมาตรศาสตร 

แตเนื่องจากวาอาจารยประจําคณะฯ ยังมีจํานวนไมพอกับจํานวนรายวิชาท่ีบรรจุไวในหลักสูตร จึงสงผล

ใหไมสามารถผลิตผลงานวิจัย และตกในการประกันคุณภาพภายในหัวขอองคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2

และ 3 ของระดับคณะมาอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ดังนั้นทางคณะกรรมการฯ จึงไดมีการหา

ปรึกษาหารือถึงปญหาดังกลาวในท่ีประชุม พบวาการบริหารจัดการเวลาท่ีดีในระหวางการทํางาน นั้นเปน

ประเด็นสําคัญท่ีเปนอุปสรรคขวางก้ันในการทําวิจัย  

 จากแนวปฏิบัติท่ีดีในปการศึกษา 2561 เรื่องการวิเคราะหอภิมาน นั้น คณาจารยประจําคณะฯ 

เล็งเห็นถึงความเปนไปไดท่ีจะนําองคความรูดังกลาวมาผลิตผลงานทางวิชาการ ทําใหคณาจารยทุกคนให

ความรวมมือในการคิด วิเคราะห และหาแนวทางในการใชชีวิต บริหารจัดการเวลา รวมถึงนโยบายการ

บริหารทรัพยากรของคณะทัศนมาตรศาสตร ทําใหเกิดแนวปฏิบัติของการจัดการเวลาท่ีดีเพ่ือนําไปสูการ

ทําวิจัย      
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แนวปฏิบัติของการจัดการเวลาท่ีดีเพ่ือนําไปสูการทําวิจัย 

๑. จากการประชุมคณาจารย การจัดการเวลาเพ่ือการทํางานวิจัยนั้นอันดับแรกคือตองมีการสราง

เปาหมายของงานวิจัยข้ึนมากกอน ในท่ีนี้ไดแก การอยากทํางานวิจัย (มี passion) เม่ือมีความ

อยากทําวิจัยแลว จะมีเวลาข้ึนมาเอง  

๒. เม่ือคณาจารยมีเปาประสงคท่ีตองการงานวิจัยแลว อันดับถัดมาคือหาสิ่งสนับสนุนใหอาจารย

อยากทําวิจัย ซ่ึงประเด็นดังกลาวตางตางกันไปตามแตละบุคคล อาทิเชน คณะมีโครงการ

สนับสนุนการตีพิมพผลงานในวารสารตางประเทศ โดยออกคาใชจายใหเต็มจํานวน โครงการ

สนับสนุนการนําเสนอผลงานในตางประเทศโดยงบประมาณรายไดของคณะ หรือการจัดตั้งกลุม

วิจัยท่ีจะชวยใหเกิดแรงบันดาลใจในการทําวิจัยไปดวยกัน  

๓. พยายามสรางคานิยมองคกรใหเห็นถึงคาตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

๔. ใหรางวัลสนับสนุนแกอาจารยผู ซ่ึงสามารถเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับชาติและ

นานาชาติ  

๕. คณะฯ จัดประชาสัมพันธผลงานทางวิชาการของอาจารยแตละทานตามแหลงขอมูลตางๆ เชน 

Facebook คณะ เวปเพจประจําคณะ หรือแหลงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๖. อาจารยผูซ่ึงมีประสบการณเก่ียวกับงานวิจัยจะทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาในการทํางานวิจัยใหแก

อาจารยผูท่ีเริ่มทํางานวิจัย 
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