การใช้ Portfolio ให้ เป็ นประโยชน์ กบั การจัดการศึกษาในหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.นพ.เทิดศักดิ์ ผลจันทร์
(บทความนี้เดิมเขียนเป็ นจดหมายส่วนตัวเมื่อปี 2554 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการศึกษาของคณะ
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ปรับปรุ งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559เพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณะ)
ถ้ าโจทย์ หลักของเราในตอนนีค้ ือ จะใช้ Portfolio ให้ เป็ นประโยชน์ กบั การจัดการศึกษาในหลักสู ตร
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ อย่ างไรบ้ าง
สิ่ งที่ตอ้ งทาความเข้าใจให้ชดั เจนก่อนอย่างน้อย 2 เรื่ องคือ
1. หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวรต้องการบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะอย่างไร
2. Portfolio คืออะไร และจะใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวรได้อย่างไรบ้าง

หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวรต้ องการบัณฑิตแพทย์ ทมี่ ีคุณลักษณะอย่ างไร
เป้ าหมายเดิมเป็ น Outcomes ทั้ง 7 ข้อ (มีเกร็ ดความเป็ นมาดังรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไป)
ถ้าเป้ าหมายในหลักสูตรใหม่ยงั เป็ น Outcomes เดิมทั้ง 7 ข้อ
ถ้าเราจะทาการผลิตบัณฑิตให้ดีที่สุด อาจต้องทบทวน Outcomes ของหลักสูตรแบบจริ งจัง เพราะการทา
หลักสูตรแบบ outcome-based education หรื อแบบ backward-design นี้ outcomes เป็ นหัวใจ
กาหนดเนื้อหา วิธีการจัดการเรี ยนการสอน การวัดประเมินผล และการบริ หารหลักสูตรทุกอย่าง ถ้าเราจะทาจริ งจัง
เราต้องคิดให้หนักว่า outcomes แบบที่เราจะเขียนไว้น้ ีเป็ นสิ่ งที่เราต้องการแน่ เราเชื่อจริ งๆ และมันสมบูรณ์พอ
ครอบคลุม และกระชับพอที่จะเป็ นเป้ าหมายคุณภาพบัณฑิต ที่เราจะใช้ยดึ เป็ นหลักในการจัดการศึกษาให้นิสิตเรา
ตลอดหลักสูตรได้ดีที่สุดจริ งหรื อ ไม่ใช่เพียงมีไว้เป็ น outcomes ให้ดูวา่ มี outcomes เท่านั้น (ควรศึกษาเรื่ อง
outcomes, roles, competencies ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม) ใน

ความเห็นของผม ผมคิดว่า เราควรจะเริ่ มจากการกาหนด roles ของบัณฑิตแพทย์ที่เราต้องการให้ชดั ก่อนจะเป็ น
สิ่ งที่ดีที่สุด และถ้าคิดเรื่ อง roles (ซึ่งถือว่าเป็ น outcomes ใหญ่สุด) ชัดเจนแล้ว เราก็จะสามารถระบุ metacompetencies และ competencies ของบัณฑิตที่ตอ้ งการได้อย่างเหมาะสมต่อไป ซึ่ งจะช่วยให้เราออกแบบ

หลักสูตรแบบ backward design ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
อย่างไรก็ดีผมมองเห็นว่า ด้วยเงื่อนไขปัจจุบนั คณะของเราอาจยังไม่พร้อมที่จะคิดในเรื่ องนี้ได้มากนัก? และ
outcomes ทั้ง 7 ก็ยงั พอเป็ นกรอบในการผลิตบัณฑิตแพทย์ตามความต้องการของสังคมได้

จึงขอเริ่ มตั้งต้นคิดจาก Outcomes เดิมทั้ง 7 ข้อ

Outcomes ทั้ง 7 ข้ อ ต่อไปนี้ เนื้อหาของทั้ง 7 ข้อเท่าเดิมแต่ผมได้ปรับปรุ งถ้อยคาให้กระชับและเน้น

เนื้อหาบางส่วนให้เด่นชัดขึ้น
1. สามารถแก้ไขปั ญหาสุขภาพโดยการประยุกต์ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐานและทักษะทาง
คลินิกในการวินิจฉัย รักษา ฟื้ นฟูสภาพ รวมถึงการป้ องกันโรค และสร้างเสริ มสุขภาพของผูป้ ่ วยเป็ น
รายบุคคล ครอบครัวและชุมชน ได้อย่างเป็ นองค์รวม
2. สามารถตัดสิ นใจได้อย่างเป็ นระบบ เริ่ มตั้งแต่การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ร่ วมกับ
ความสามารถในการวิพากษ์ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. เป็ นผูน้ าชุมชนด้านสุขภาพ และสามารถทางานเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่นในการแก้ไขปั ญหาสุขภาพ
4. เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้และสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเองตลอดชีวติ
5. สามารถจัดการตนเองและกิจกรรมหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
6. สามารถสื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานในทีมสุขภาพ ผูป้ ่ วย ญาติ และผูท้ ี่ตอ้ งเกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสม
7. ดารงตนถูกต้องตามหลักจริ ยธรรม และเวชจริ ยศาสตร์ ในฐานะแพทย์และสมาชิกที่ดีของสังคม ด้วย
ความเข้าใจและปรารถนาดีต่อเพือ่ นมนุษย์ (ดูรายละเอียดใน มคอ.1-พบ. หน้า1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ขอ้ 6-7 กาหนดให้หลักสูตรจัดการศึกษาให้ผเู ้ รี ยนสามารถดารงชีวติ ตนได้อย่างดีและมีความสุข
เกื้อกูลแก่ผปู ้ ่ วยและผูอ้ ื่นในสังคม ไม่ใช่มีความสามารถเพียงแค่เป็ นช่างเทคนิคทางการรักษาโรค)
Outcome ข้อ7นี้ เป็ นการผนึกความหมายร่ วมกันระหว่าง Professionalism กับ Humanistic doctor ซึ่งสองคานี้
มีความหมายเหลื่อมกันและซ้อนทับกันบางส่วน
ทั้งนี้สิ่งที่สาคัญและจาเป็ นที่สุดอย่างหนึ่งที่ตอ้ งทาให้ชดั เจนก่อนจะพิจารณาร่ างรายละเอียดของหลักสูตร
ต่อไป คือ ปรัชญาของหลักสูตร และอัตลักษณ์ของหลักสูตร เป็ นอย่างไร
อัตลักษณ์ของหลักสูตร ควรเป็ นสิ่ งที่เป็ นจุดเด่นเป็ นพิเศษของคณะแพทย์ที่นี่ที่ต่างจากหลักสูตรอื่น ที่นอกจาก
การจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพ ซึ่งทุกๆคณะแพทย์ตอ้ งจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์กลางอยูแ่ ล้ว
ผมเห็นว่าหลักสูตรของเราอาจจะสร้างให้มีอตั ลักษณ์พิเศษได้อย่างน้อย 2 ประการ
1. คณะแพทย์มน.มีวสิ ยั ทัศน์ เป็ นผูน้ าด้านโรงเรี ยนแพทย์สร้างเสริ มสุขภาพระดับประเทศ หากเราจะเน้นเรื่ องนี้
จริ งๆซึ่งเป็ นเรื่ องที่ดีและเป็ นสิ่ งที่สงั คมต้องการเป็ นอย่างมาก และเราต้องลงทุนมากอยูแ่ ล้ว เพื่อให้บรรลุ
วิสยั ทัศน์ ดังนั้นเรื่ องนี้จึงเหมาะสมที่จะเป็ นอัตลักษณ์ของบัณฑิตแพทย์ มน. ได้ โดยเน้นให้เข้าใจชัดว่าอยูใ่ น
outcome ข้อที่ 1 ที่ขีดเส้นใต้ขา้ งบน
2. อีกข้อหนึ่งซึ่งคณะแพทย์ มน.พยายามเน้นมาแต่เดิม และเป็ นเรื่ องใหญ่ที่สงั คมต้องการมากคือ Humanistic
doctor คณะแพทย์ มน. เคยเป็ นผูน้ าจัดการประชุมเพื่อจัดการศึกษาทางด้านนี้ และเคยได้รับความสนใจเผยแพร่ สู่
สารธารณชนทางสื่ อหนังสื อพิมพ์
(ดูhttp://www.tuvolunteer.org/index.php?option=com_kunena&Itemid=5&func=view&catid=4&id=13และ
เอกสาร ปาฐกถาของ นพ.โกมาตร ประกอบ)

แต่ต่อมาไม่ได้มีการขับเคลื่อนต่อเนื่องเป็ นรู ปธรรมที่เห็นได้ชดั เจนและปรากฎสู่สาธารณะ เข้าใจว่าอาจารย์
ผูส้ อนส่วนใหญ่ในหลักสูตรก็ไม่รู้ หรื อเห็นช่องทางที่จะทาอะไรในประเด็นนี้ได้มากนัก
ขณะนี้ (ปี พ.ศ.2554) ผม อาจารย์ทวีศกั ดิ์ อาจารย์ไพฑูรย์ และคณะได้ทดลองนวัตกรรมการศึกษาที่จะพัฒนา
ผูเ้ รี ยนในด้านนี้ไว้หลายอย่างในรายวิชา Humanized Medicine และ History of Medicine เช่น
- การทา Reflection ที่ได้รับการแนะนา(guided) อย่างเป็ นระบบ มีการFeedback เพื่อปรับปรุ งสม่าเสมอ
(reflection เป็ นหัวใจของ ProfessionalismและHumanistic doctor1)
- การพัฒนาความสามารถในการเข้าใจถึงความคิด ความรู ้สึก ที่แท้จริ งของผูอ้ ื่น (empathy) ผ่านทางdeliberative
practiceเช่น dialogue โดยการให้ผเู ้ รี ยนได้สมั ผัสมิติความเป็ นมนุษย์ของผูอ้ ื่นโดยผ่านเครื่ องมือทางมนุษยศาสตร์
เช่น ภาพยนต์ เรื่ องสั้น ภาพวาด ภาพถ่าย ฯ ที่สามารถเป็ นสื่ อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสะเทือนใจและกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
ได้คิดให้เห็นถึงความเป็ นมาเบื้องหลักปรากฎการณ์ได้อย่างลึกซึ้ง เนื้อหาในสื่ อดังกล่าวหลายกรณี เป็ นชีวติ จริ ง
ของผูป้ ่ วยและญาติ จากการวิเคราะห์เบื้องต้น พบว่านิสิตมีการเรี ยนรู ้และมีความคิด ความรู ้สึกที่เอื้อต่อ
Professionalism ได้เป็ นอย่างดี เรื่ องนี้อาจารย์หมอยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศ
ไทยและที่ปรึ กษากรมสุขภาพจิต ได้ให้คาแนะนาว่าสิ่ งที่ได้ทดลองทานี้ถา้ ได้มีการศึกษาวิจยั ให้ชดั เจนถึงปั จจัยที่
มีผลต่อการหล่อหลอมนิสิตและผลที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด ก็จะเป็ นงานวิจยั ที่มีคุณค่าได้ชิ้นหนึ่ง (ดังนั้นถึงแม้วา่
ไม่ได้ขอ้ มูลปรากฎสื บเนื่องในสาธารณะแต่ในหลักสูตรเรายังมีการขับเคลื่อนพัฒนา outcome ด้านนี้อยู่ ซึ่งการจัด
การศึกษาในรายวิชานี้ ได้รับการประเมินจาก อาจารย์หมอยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ซึ่งได้มาร่ วมสอนบางหัวข้อกับ
เราด้วยว่าคณะเราสามารถจัดการศึกษาในด้านนี้ได้ดี และลึกกว่าคณะแพทย์อื่นๆหลายคณะ เท่าที่ได้ปรากฎให้
อาจารย์รับทราบ ซึ่งสมควรจะเป็ นอัตลักษณ์ของหลักสูตรของเราได้เป็ นอย่างดี แต่เนื่องจากรายวิชานี้ยงั อยู่
รายวิชาเลือกเสรี ไม่ได้อยูใ่ นโครงสร้างหลักของหลักสูตร อาจจะใช้ประโยชน์ในเชิงการอธิบายความสาเร็ จของ
การผลิตบัณฑิตแพทย์ตาม outcomes ของหลักสูตรได้ไม่เต็มที่ จึงควรปรับให้อยูใ่ นโครงสร้างของหลักสูตรใหม่
ให้ชดั เจนเพื่อเป็ นประโยชน์แก่การรับการประเมินคุณภาพของหลักสูตร เพราะจะทาให้คณะแพทย์ของเรา
สามารถแสดงให้ผปู ้ ระเมินคุณภาพชุดต่างๆเห็นกระบวนการจัดการศึกษา และผลลัพธ์ปลายทางที่ได้ตามoutcome
ที่7 ได้อย่างชัดเจน ซึ่งการปรับสามารถทาได้เลยตามเกณฑ์ TQF โดยเพิม่ 2 รายวิชานี้เข้าไปในโครงสร้าง
หลักสูตร เพราะหลักสูตรปัจจุบนั ของเรามีจานวนหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร 251 หน่วยกิต แต่กาหนดเพดาน
หน่วยกิตตามเกณฑ์ TQF กาหนดไว้ไม่ให้เกิน 263 หน่วยกิต ทั้งนี้ 2 วิชาที่เพิ่มเข้าไปนี้สามารถจัดอยูใ่ นกลุ่มวิชา
ความรู ้พ้นื ฐานทางการแพทย์ได้(ดู มคอ. 1 ข้อ 7.2.1 หน้า 5 และ เกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภา พ.ศ. 2554 ข้อ 3.2.6.2 หน้า 5 ประกอบ))

สรุป เรามี outcomes 7 ข้อ เป็ นเป้าหมายในผลิตบัณฑิตแพทย์ ซึ่งมีบางด้านสามารถพิจารณาทาให้เด่นเป็ นอัต
ลักษณ์ของหลักสูตรได้ ดังที่ได้แสดงเหตุผลมาข้างต้น
ข้อสรุ ปตรงนี้เป็ นส่วนที่จาเป็ นต้องนาไปพิจารณาเมื่อจะจัดทาแนวทางการประเมิน และพัฒนาบัณฑิต
โดยใช้ portfolio

หมายเหตุ (อาจไม่เกี่ยวกับเรื่ อง portfolioโดยตรง)
: เกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรผมมีขอ้ เสนอแนะเล็กน้อย
1. ผมไม่ทราบรายละเอียดในการทา curriculum mapping ของหลักสูตรใหม่ แต่ผมมีขอ้ เสนอแนะกลางๆเกี่ยวกับ
การทา curriculum mapping ว่า ผูด้ ูแลส่วนกลางหลังจากที่ได้ map outcomes ทั้ง 7 ล้อตาม outcomes ใน มคอ. 1(
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พบ.)แล้ว น่าจะได้ขอความเห็นโดยละเอียดจากอาจารย์ผสู ้ อนแต่ละวิชาด้วยจะดีมาก
มิฉะนั้นอาจจะพลาดลง map ผิด ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่เป็ นจุดเน้นแท้จริ งของรายวิชา
2. การปรับหลักสูตรควรได้ทบทวนปั ญหาสาคัญของหลักสูตรเดิมเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาด้วย เช่น การจัดการ
ศึกษาในชั้น pre-clinic มีปัญหาอะไรจึงทาให้นิสิตสอบไม่ผา่ น NL1 มากอย่างต่อเนื่อง การจัดการศึกษาแบบ
integration ในชั้นคลินิก จัดไปแล้วได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ต้ งั แต่แรกหรื อไม่ มีอะไรที่ตอ้ งปรับปรุ ง
บ้างหรื อไม่ เพื่อนาข้อมูลมาใช้ปรับหลักสูตรให้สาเร็ จประโยชน์ตามความมุ่งหมายได้มากขึ้น
และข้อมูลที่ใช้ในการปรับหลักสูตรควรได้จาก stakeholders ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการสื่ อสารให้ทวั่ ถึงกัน
ตั้งแต่ข้นั เริ่ มต้นในการปรับปรุ งหลักสูตรโดยเฉพาะถ้าจะเป็ นการปรับหลักสูตรชนิดที่มีการปรับเปลี่ยน
educational strategies ไม่ใช่เพียงการ reorganize course contents

Portfolio คืออะไร
Portfolio คือ แฟ้มสะสมหลักฐานการเรี ยนรู ้ (evidences) ของผูเ้ รี ยน ซึ่งแสดงให้ผปู ้ ระเมินได้เห็นว่าผูเ้ รี ยนได้มี
การพัฒนาตนจนบรรลุผลลัพธ์ปลายทางของการศึกษาได้หรื อไม่ โดยผูเ้ รี ยนต้องคัดเลือกหลักฐานนั้นด้วยตนเอง
ร่ วมกับการทบทวนประสบการณ์เรี ยนรู ้ของตนเองตลอดช่วงเวลาที่ผา่ นมา (reflection) เพื่ออธิบายให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าหลักฐานที่เลือก นั้นชี้ให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนบรรลุสมรรถนะปลายทางของหลักสูตรในด้านใดได้บา้ ง อย่างไร
และหากต้องใช้เครื่ องมือนี้เพื่อการประเมินผูเ้ รี ยน ผูป้ ระเมินก็สามารถบอกได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะดีพอตาม
มาตรฐานสามารถที่จะจบไปเป็ นแพทย์ ที่มีคุณภาพได้หรื อไม่
portfolio มีขอ้ เด่นในด้านที่สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการประเมินคุณสมบัติที่ประเมินได้ยาก2 เช่น ด้าน
professionalism เนื่องจากเป็ น competency คุณสมบัติ สมรรถนะ ที่ผเู ้ รี ยนต้องบูรณาการความรู ้ ทักษะ และเจตคติ
และคุณลักษณะส่วนตัวของผูเ้ รี ยนหลายอย่าง เข้าด้วยกันอย่างซับซ้อนและผูเ้ รี ยนจะแสดงสมรรถนะด้านนี้ให้
ปรากฎเห็นได้ชดั เจนเฉพาะเมื่อผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสถานการณ์จริ งเท่านั้น ซึ่ง ในความเป็ นจริ งของการทา
หน้าที่แพทย์แล้ว professional attribute เป็ นสิ่ งที่สาคัญเป็ นอย่างยิง่ ในการที่กาหนดว่าแพทย์จะประกอบวิชาชีพ
ประสบผลสาเร็จได้เป็ นอย่างดีหรื อไม่ ดังที่สมเด็จพระราชบิดาได้เคยดารัสไว้วา่ “True success is not the
learning, but in its application to the benefit of mankind” ความข้อนี้แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของ
professionalism ได้เป็ นอย่างดี แต่การวัดผลในแบบดั้งเดิมด้วยวิธีต่างๆ ไม่สามารถวัดสมรรถนะนี้ได้ ดังที่มิล
เลอร์ เจ้าของแนวคิด Miller’s pyramid กล่าวไว้ในปี 1990 ว่าไม่พบเครื่ องมือที่จะวัดคุณสมบัติในระดับ Does
เช่นนี้ได้ จนต่อมาภายหลังเมื่อได้มีการนาแนวคิด Portfolio ของพวกศิลปิ นมาพัฒนาเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
วัดผลการศึกษาพบว่า portfolio ช่วยให้เรามีความสามารถที่จะวัดสมรรถนะที่ซบั ซ้อนนี้ได้

ใช้ Portfolio ทาอะไรได้ บ้าง
1. กระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ ของผู้เรี ยน
เนื่องจากเป็ นวิธีเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเอง ต้องทบทวนผลการเรี ยนรู ้ของ
ตน เลือกผลงานและแสดงการใคร่ ครวญผลการศึกษาของตนให้ผปู ้ ระเมินเห็นว่า ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะปลายทาง
ตามที่หลักสูตรต้องการ ดังนั้นผูเ้ รี ยนจึงจาเป็ นต้องทบทวนประสบการณ์ที่ผา่ น วิเคราะห์ดูวา่ ตนได้มีการเรี ยนรู ้
อย่างไรบ้างที่ทาให้เกิดความรู ้ ความสามารถตาม outcomes ของหลักสูตร และหากยังมีสมรรถนะไม่เพียงพอ
ตามที่หลักสูตรต้องการ จะใช้และได้ใช้วธิ ีใดในการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม และเมื่อได้เรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการดังกล่าวแล้ว ได้
เรี ยนรู ้อะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง สามารถบรรลุถึงสมรรถนะปลายทางที่หลักสูตรต้องการได้หรื อไม่ การเรี ยนรู ้เช่นนี้
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ลึกซึ้ง (deep learning) เนื่องจากผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสใคร่ ครวญประสบการณ์และได้
แสวงหา เรี ยนรู ้เพิ่มเติมด้วยตนเองจนเกิดความเข้าใจใหม่ (insight)ที่แตกฉานลึกซึ้ง
นอกจากนี้ การใช้ portfolio ในการเรี ยนยังเอื้อให้ครู และศิษย์ได้มีโอกาสพบกันและถ้าผูเ้ รี ยนไว้วางใจครู ครู จะ
ได้ขอ้ มูลส่วนตัวที่เป็ นประโยชน์มากในการให้คาแนะนาแก่ศิษย์เพื่อพัฒนาตน และถ้าครู มีความสามารถในการ
ให้คาแนะนาปรึ กษาได้ดี และมีทกั ษะที่สาคัญๆเพียงพอในการช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆเช่นการทา reflection ที่
ดีและการวางแผนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยแล้ว ก็จะยิง่ ช่วยเกื้อหนุนความสามารถในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้
พัฒนาเพิ่มขึ้นได้เป็ นอย่างมาก

2. ประเมินผลการศึกษา
Portfolio assessment สามารถประเมิน outcomes ที่ประเมินได้ยาก โดยเฉพาะสมรรถนะที่เห็นได้ก็แต่ในการ
ปฏิบตั ิวชิ าชีพจริ งๆในขณะที่ทางาน ซึ่งการวัดผลแบบอื่นมีขอ้ จากัดในการประเมินสมรรถนะเหล่านี้
การวัดผลโดยใช้ Portfolio นี้มีขอ้ เด่นมากในด้านข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะเมื่อใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
(formative assessment) ทั้งนี้การวัดผลด้วย portfolio มีvalidity ดี แต่อาจมีขอ้ จากัดในด้าน reliability ซึ่งสามารถ
ทาให้สูงขึ้นได้ดว้ ยวิธีการหลายอย่าง เช่น การทาเกณฑ์การประเมินให้ชดั เจน การอบรมผูป้ ระเมินให้เข้าใจแนว
ทางการประเมินให้ตรงกัน ผูเ้ ชี่ยวชาญทางการศึกษาบางท่านเห็นว่า reliability เพื่อ generalisability อาจไม่ใช่สิ่ง
สาคัญมากนัก เมื่อมองว่าการวัดผลการศึกษาโดยวิธีการนี้เป็ นเรื่ องเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
ที่ต่างคนต่างก็มีการตระหนักรู ้และลู่ทางในการพัฒนาตัวเองตามแบบของตน เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการใฝ่ รู ้ การ
อยากทาสิ่ งที่ดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณค่าภายในของแต่ละคน และเลี่ยงไม่พน้ ที่จะต้องมีการประเมินโดยใช้อตั วิสยั
ของผูป้ ระเมินร่ วมด้วย

หากจะนา Portfolio มาใช้ ประโยชน์ ในการจัดการศึกษาในหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิตของเรา
จะต้ องดาเนินการตามขั้นตอนต่ อไปนีเ้ ป็ นอย่างน้ อย

1. เราจะใช้ เพื่อประโยชน์ อะไร
ต้องเริ่ มจากทาความเข้าใจให้ชดั เจนถึงประโยชน์และข้อจากัดของเครื่ องมือนี้ก่อน และร่ วมกันคิดให้ดี
ว่า เราต้องการใช้ portfolio เพื่อประโยชน์อะไร เราต้องการใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนอย่างเดียว (formative assessment) หรื อต้องการใช้ในการประเมินผูเ้ รี ยนแบบ summative assessment
ด้วย
มีหลักฐานว่าหากไม่มีการประเมินแบบ summative ผูเ้ รี ยนมักไม่ค่อยเห็นความสาคัญและตั้งใจทา
portfolio และหากใช้ portfolio เพื่อกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนโดยวิธี formative assessment ร่ วมไปกับ
summative assessment โดยผูป้ ระเมิน formative assessment และ summative assessmentเป็ นคนเดียวกัน
ผูเ้ รี ยนมักไม่ค่อยกล้าเปิ ดเผยข้ออ่อนของตนให้อาจารย์ทราบ ทาให้ผเู ้ รี ยนขาดโอกาสในการได้รับคาชี้แนะ
จากอาจารย์เพื่อพัฒนาตนเอง
การร่ วมกันคิดในขั้นตอนนี้สาคัญมาก และสิ่ งที่ตอ้ งทาอย่างสาคัญในขั้นตอนนี้คือการ communication
ให้ดี โดยต้องตั้งต้นจากความรู ้ที่ถูกต้องชัดเจน การสื่ อสารข้อมูลควรย่อยและเผยแพร่ ให้เข้าใจได้ง่าย ให้ทุก
คนได้เริ่ มเข้าใจตั้งแต่แรกโดยเฉพาะให้อาจารย์ผทู ้ ี่จะมีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสให้ความเห็นถกเถียงกัน ผม
คิดว่าในทางปฏิบตั ิ อาจเริ่ มจากการทาจุลสารเผยแพร่ ประเด็นหรื อ concepts ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้ให้
รับทราบกัน และอาจทา website เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันด้วย การสื่ อสารเชิงวิชาการเพื่อความ
เข้าใจที่ถูกต้องนี้ ต้องรี บทาตั้งแต่เริ่ มต้นเลย เพราะต้องฝ่ าด่านความไม่เข้าใจเช่นเดียวกับการเริ่ ม innovation
ทุกอย่าง มิฉะนั้นอาจจะเสี ยเวลากับเรื่ องที่เกิดจากความไม่เข้าใจมาก การทางานเรื่ องนี้ตอ้ งการการสนับสนุน
จากคณบดีอย่างเข้มแข็ง เพราะต้องลงทุนในทุกอย่างมากทั้งคน เวลาและวัสดุอุปกรณ์โดยเฉพาะถ้าคิดว่าจะ
ทาระบบ e-portfolio นอกเหนือจากที่ผรู ้ ่ วมริ เริ่ มทุกคนต้องการการสนับสนุนและกาลังใจ
2. ควรจะวัด outcomes หรื อ competencies อะไรบ้ าง
ต้องคุยกันว่าเราจะใช้เครื่ องมือนี้ วัด outcomes อะไรบ้าง โดยชัง่ น้ าหนักให้ดีกบั practical abilities ที่เรามี
แล้วเลือกว่าเราจะวัด outcomes ใดบ้าง และจะวัดเมื่อนักเรี ยนเรี ยนอยูใ่ นช่วงไหนบ้าง ( ข้อสังเกต จากการ
วิเคราะห์ outcomes 7 ข้อ ของคณะแพทย์ มน. คือ นอกจาก outcomes ข้อที่ 7 แล้ว outcomes อีกหลายข้อก็
เป็ น outcomes ที่เกี่ยวกับ professionalism )  เกร็ ดประวัติ เกี่ยวกับ outcomes 7 ข้อ ของคณะแพทย์ มน. มี
อยูว่ า่ ในสมัยที่ผมเริ่ มเป็ นรองคณบดีฝ่ายการศึกษา ได้รับมอบหมายจากคณบดีในตอนนั้น ให้นา curriculum
ที่อาจารย์หมอทองจันทร์และคณะ? ได้ร่างไว้แล้วแต่ยงั ไม่สามารถ implement ได้ มา implement ให้สาเร็ จ
ด้วยขณะนั้นมีสถานการณ์บางอย่างของคณะบังคับ อาจารย์ท่านหนึ่งของคณะที่ได้เคยช่วยงานอาจารย์หมอ
ทองจันทร์ในด้านนี้มาก่อนและผมได้ช่วยกันดูและปรับปรุ งหลักสูตรที่อาจารย์หมอทองจันทร์ได้ทาไว้ เท่าที่
จาได้เข้าใจว่าไม่ได้ปรับอะไรในเรื่ องใหญ่ๆ แต่อย่างหนึ่งที่ได้ปรับคือปรับ outcomes จากสิ บกว่าข้อ จัดกลุ่ม
รวมกันได้เหลือ 7 ข้อ และ 5 ข้อใน 7 ข้อนี้ตรงกับ five stars doctors ของ WHO)

3. พิจารณากรอบของหลักฐานการเรี ยนรู ้วา่ นักเรี ยนควรเก็บ contents ประเภทไหนไว้ใน portfolio บ้าง
เพื่อใช้เป็ นหลักฐานแสดงถึงการบรรลุสมรรถนะตาม outcomes ที่ตอ้ งการ ข้อนี้ตอ้ งมีการพูดคุย
ปรึ กษาหารื อกันในระหว่างอาจารย์ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องว่าในหลักสูตรของเรามีอะไรที่น่าจะเป็ นกรอบของ
หลักฐานการเรี ยนรู ้สาหรับ outcomes ที่เราต้องการบ้าง เมื่อตกลงกันได้แล้ว ต้องเตรี ยมชี้แจงสิ่ งที่ผเู ้ รี ยน
ต้องทา ให้ผเู ้ รี ยนรับทราบชัดเจนตั้งแต่แรกเข้าเรี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนคลายความกังวลและช่วยให้นิสิตมี
แนวทางที่ชดั เจนให้สามารถศึกษาหาความรู ้ในหลักสูตรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ อาจต้องมีการทาคูม่ ือ
ชี้แจงรายละเอียดของ contents ที่ตอ้ งเก็บ แนวทางการ reflection และคงต้องคิดเรื่ องการจัด workshop
เกี่ยวกับเรื่ องนี้ให้นิสิตด้วย เพื่อให้นิสิตได้ทราบแนวทางการทา portfolio ที่ดี ตั้งแต่การเลือก content ที่
เหมาะสมมาเป็ นหลักฐานการเรี ยนรู ้ควรมีแนวทางอย่างไร แนวทางการใคร่ ครวญที่เหมาะสมเพื่อให้ผู ้
ประเมินเห็นว่าหลักฐานการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนแสดงให้เห็นสมรรถนะตามผลลัพธ์ปลายทางของ
หลักสูตร ซึ่งการเตรี ยมการนี้หากทาได้ดีก็จะเป็ นการช่วยพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่
จะเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองในอนาคตด้วย
4. ทาเกณฑ์ การให้ คะแนน ผ่ าน ตก หรื อต้ องปรับปรุ ง ควรเน้นใช้เป็ นประโยชน์ในเชิง formative
ให้มาก
5. วางแผนกระบวนการในการประเมิน
- จะประเมินเมื่อนิสิตเรี ยนอยูใ่ นช่วงชั้นปี ใด ต้องใช้อาจารย์ผเู ้ ข้าร่ วมประเมินและเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมี
ส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือจานวนเท่าใด จะใช้สถานที่ใดในการประเมิน และการประเมินจะทารวมที่
ส่วนกลาง หรื อแยกประเมินในแต่ละโรงพยาบาล
-สิ่ งที่สาคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งคือ การอบรมผูป้ ระเมินให้เข้าใจ concepts ของ portfolio assessment
เข้าใจเกณฑ์การประเมิน และเข้าใจวิธีการและมีทกั ษะในการช่วยสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนสามารถทา reflection
ซึ่งเป็ นทักษะที่เป็ นหัวใจสาคัญของการเรี ยนรู ้อย่างลึกซึ้ง3
ต้องจัด training ให้อาจารย์มีทกั ษะที่ดีในการสนับสนุนผูเ้ รี ยน เพราะถ้าอาจารย์มีทกั ษะที่ดี นิสิตจะ
ได้รับประโยชน์จากการได้รับ feedback ที่ดีจากอาจารย์เพื่อช่วยในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนให้ดีข้ ึน
ผมคิดว่าเรามีความรู ้และประสบการณ์พอสมควร ที่จะทา workshop ให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้องได้ จาก
ประสบการณ์การประเมิน reflective diary และการให้ feedback แก่นิสิตทุกๆ คนเป็ นรายบุคคลและในชั้น
เรี ยน ในรายวิชา Humanized Medicine โดยนิสิตต้องส่งงานและได้รับการประเมินและ feedback จากอาจารย์
หลายครั้ง
6. พัฒนา แนวทางในการดาเนินการ ในกรณีประเมินให้ นักเรียน ผ่ าน ตก หรื อต้ องปรับปรุ ง
กรณี ที่นิสิตถูกประเมิน ตก หรื อต้องปรับปรุ ง จะต้องผ่านกระบวนการอะไรเพิ่มเติมบ้าง เพื่อที่จะได้รับ
การประเมินใหม่

7. คัดเลือกและพัฒนาอาจารย์ ผ้ ูประเมิน
คณะต้องเตรี ยมการเรื่ องการคัดเลือกอาจารย์ผปู ้ ระเมินและการพัฒนาอาจารย์ผปู ้ ระเมินดังรายละเอียด
ในข้อ 5
มีขอ้ สังเกตว่า การประเมินด้วยวิธีน้ ีเป็ นภาระหนักแก่ผปู ้ ระเมินมากทั้งในเรื่ องการตรวจ ประเมิน
หลักฐาน และเวลาที่ตอ้ งใช้ ต้องคานึงถึงเรื่ องนี้เป็ นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งเสมอเพื่อหาทางดาเนินการที่ดี
ที่สุดในทางปฏิบตั ิ
8. วางแผนเพื่อรับข้ อมูลประเมินการทางานเรื่ อง portfolio ทั้งจากนิสิตและอาจารย์ ให้เป็ น
feedback loop ได้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาการทางานในเรื่ องนี้ให้ดียงิ่ ขึ้น
หากทุกอย่างพร้อม เราน่าจะสามารถเริ่ มทางานได้โดย
1. ทารายละเอียดตั้ง Task force เพื่อทางานด้าน portfolio ของคณะ
2. เริ่ มสื่ อสารเรื่ องการประเมินโดยใช้ portfolio ในเชิงความรู ้ ร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั ผ่านทางจุลสาร ซึ่ง
เผยแพร่ ให้รับทราบทั้งเครื อข่าย
3. กาหนดนัดผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปรึ กษาหารื อกันเรื่ องการประเมินโดยใช้ portfolio
โดยเริ่ มกระบวนการตามขั้นตอนที่ 1-8 ข้างบน
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