
การใช้ Portfolio ให้เป็นประโยชน์กบัการจัดการศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

                                                                              ผศ.นพ.เทดิศักดิ์ ผลจันทร์ 
    (บทความน้ีเดิมเขียนเป็นจดหมายส่วนตวัเม่ือปี 2554 เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการจดัการศึกษาของคณะ

แพทยศาสตร์มหาวทิยาลยันเรศวร ไดป้รับปรุงเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ) 

           ถ้าโจทย์หลกัของเราในตอนนีคื้อ จะใช้ Portfolio ให้เป็นประโยชน์กบัการจดัการศึกษาในหลกัสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลยันเรศวรได้อย่างไรบ้าง 

ส่ิงท่ีตอ้งท าความเขา้ใจใหช้ดัเจนก่อนอยา่งนอ้ย 2 เร่ืองคือ 

1. หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยันเรศวรตอ้งการบณัฑิตแพทยท่ี์มีคุณลกัษณะอยา่งไร  

2. Portfolio คืออะไร และจะใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการผลิตบณัฑิตแพทยข์องคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

นเรศวรไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 

หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลยันเรศวรต้องการบัณฑิตแพทย์ทีม่ีคุณลกัษณะอย่างไร 

เป้าหมายเดิมเป็น Outcomes ทั้ง 7 ขอ้ (มีเกร็ดความเป็นมาดงัรายละเอียดท่ีจะไดก้ล่าวต่อไป) 

ถา้เป้าหมายในหลกัสูตรใหม่ยงัเป็น Outcomes เดิมทั้ง 7 ขอ้  

        ถา้เราจะท าการผลิตบณัฑิตใหดี้ท่ีสุด อาจตอ้งทบทวน Outcomes ของหลกัสูตรแบบจริงจงั เพราะการท า

หลกัสูตรแบบ outcome-based education หรือแบบ backward-design น้ี outcomes เป็นหวัใจ

ก าหนดเน้ือหา วธีิการจดัการเรียนการสอน การวดัประเมินผล และการบริหารหลกัสูตรทุกอยา่ง ถา้เราจะท าจริงจงั 

เราตอ้งคิดใหห้นกัวา่ outcomes แบบท่ีเราจะเขียนไวน้ี้เป็นส่ิงท่ีเราตอ้งการแน่ เราเช่ือจริงๆ และมนัสมบูรณ์พอ 

ครอบคลุม และกระชบัพอท่ีจะเป็นเป้าหมายคุณภาพบณัฑิต ท่ีเราจะใชย้ดึเป็นหลกัในการจดัการศึกษาใหนิ้สิตเรา

ตลอดหลกัสูตรไดดี้ท่ีสุดจริงหรือ ไม่ใช่เพียงมีไวเ้ป็น outcomes ใหดู้วา่มี outcomes เท่านั้น (ควรศึกษาเร่ือง 

outcomes, roles, competencies ใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้พ่ือน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม) ใน

ความเห็นของผม ผมคิดวา่ เราควรจะเร่ิมจากการก าหนด roles ของบณัฑิตแพทยท่ี์เราตอ้งการใหช้ดัก่อนจะเป็น

ส่ิงท่ีดีท่ีสุด  และถา้คิดเร่ือง roles (ซ่ึงถือวา่เป็น outcomes ใหญ่สุด) ชดัเจนแลว้ เราก็จะสามารถระบุ meta-

competencies และ competencies ของบณัฑิตท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป ซ่ึงจะช่วยใหเ้ราออกแบบ

หลกัสูตรแบบ backward design ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   อยา่งไรก็ดีผมมองเห็นวา่ ดว้ยเง่ือนไขปัจจุบนั คณะของเราอาจยงัไม่พร้อมท่ีจะคิดในเร่ืองน้ีไดม้ากนกั? และ 

outcomes ทั้ง 7 ก็ยงัพอเป็นกรอบในการผลิตบณัฑิตแพทยต์ามความตอ้งการของสงัคมได ้

        จึงขอเร่ิมตั้งตน้คิดจาก Outcomes เดิมทั้ง 7 ขอ้ 



          Outcomes ทั้ง 7 ข้อ ต่อไปน้ี เน้ือหาของทั้ง 7 ขอ้เท่าเดิมแต่ผมไดป้รับปรุงถอ้ยค าใหก้ระชบัและเนน้

เน้ือหาบางส่วนใหเ้ด่นชดัข้ึน 

1. สามารถแกไ้ขปัญหาสุขภาพโดยการประยกุตค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานและทกัษะทาง

คลินิกในการวนิิจฉยั  รักษา ฟ้ืนฟสูภาพ  รวมถึงการป้องกนัโรค และสร้างเสริมสุขภาพของผูป่้วยเป็น

รายบุคคล  ครอบครัวและชุมชน ไดอ้ยา่งเป็นองคร์วม 

2. สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งเป็นระบบ เร่ิมตั้งแต่การไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น ร่วมกบั

ความสามารถในการวพิากษ ์วเิคราะห์  และสงัเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

3. เป็นผูน้ าชุมชนดา้นสุขภาพ และสามารถท างานเป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้นในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพ      

4. เป็นผูใ้ฝ่รู้และสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเองตลอดชีวติ 

5. สามารถจดัการตนเองและกิจกรรมหนา้ท่ีของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. สามารถส่ือสารกบัผูร่้วมงานในทีมสุขภาพ ผูป่้วย ญาติ และผูท่ี้ตอ้งเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

7. ด ารงตนถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรม และเวชจริยศาสตร์ ในฐานะแพทยแ์ละสมาชิกท่ีดีของสงัคม ดว้ย

ความเขา้ใจและปรารถนาดีต่อเพ่ือนมนุษย ์(ดูรายละเอียดใน มคอ.1-พบ. หนา้1 คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง

ประสงคข์อ้6-7 ก าหนดใหห้ลกัสูตรจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนสามารถด ารงชีวติตนไดอ้ยา่งดีและมีความสุข 

เก้ือกลูแก่ผูป่้วยและผูอ่ื้นในสงัคม ไม่ใช่มีความสามารถเพียงแค่เป็นช่างเทคนิคทางการรักษาโรค) 

      Outcome ขอ้7น้ี เป็นการผนึกความหมายร่วมกนัระหวา่ง Professionalism กบั Humanistic doctor ซ่ึงสองค าน้ี

มีความหมายเหล่ือมกนัและซอ้นทบักนับางส่วน 

      ทั้งน้ีส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ีสุดอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งท าใหช้ดัเจนก่อนจะพิจารณาร่างรายละเอียดของหลกัสูตร

ต่อไป คือ ปรัชญาของหลกัสูตร และอตัลกัษณ์ของหลกัสูตร เป็นอยา่งไร  

    อตัลกัษณ์ของหลกัสูตร ควรเป็นส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นเป็นพิเศษของคณะแพทยท่ี์น่ีท่ีต่างจากหลกัสูตรอ่ืน ท่ีนอกจาก

การจดัการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานของวชิาชีพ ซ่ึงทุกๆคณะแพทยต์อ้งจดัการศึกษาใหไ้ดต้ามเกณฑก์ลางอยูแ่ลว้ 

    ผมเห็นวา่หลกัสูตรของเราอาจจะสร้างใหมี้อตัลกัษณ์พิเศษไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ประการ 

   1. คณะแพทยม์น.มีวสิยัทศัน์ เป็นผูน้ าดา้นโรงเรียนแพทยส์ร้างเสริมสุขภาพระดบัประเทศ หากเราจะเนน้เร่ืองน้ี

จริงๆซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีดีและเป็นส่ิงท่ีสงัคมตอ้งการเป็นอยา่งมาก และเราตอ้งลงทุนมากอยูแ่ลว้ เพ่ือใหบ้รรลุ

วสิยัทศัน์ ดงันั้นเร่ืองน้ีจึงเหมาะสมท่ีจะเป็นอตัลกัษณ์ของบณัฑิตแพทย ์มน. ได ้โดยเนน้ใหเ้ขา้ใจชดัวา่อยูใ่น 

outcome ขอ้ท่ี 1 ท่ีขีดเสน้ใตข้า้งบน 

   2. อีกขอ้หน่ึงซ่ึงคณะแพทย ์มน.พยายามเนน้มาแต่เดิม และเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีสงัคมตอ้งการมากคือ Humanistic 

doctor คณะแพทย ์มน. เคยเป็นผูน้ าจดัการประชุมเพ่ือจดัการศึกษาทางดา้นน้ี และเคยไดรั้บความสนใจเผยแพร่สู่

สารธารณชนทางส่ือหนงัสือพิมพ ์ 

(ดูhttp://www.tuvolunteer.org/index.php?option=com_kunena&Itemid=5&func=view&catid=4&id=13และ

เอกสาร ปาฐกถาของ นพ.โกมาตร ประกอบ) 



 แต่ต่อมาไม่ไดมี้การขบัเคล่ือนตอ่เน่ืองเป็นรูปธรรมท่ีเห็นไดช้ดัเจนและปรากฎสู่สาธารณะ เขา้ใจวา่อาจารย์

ผูส้อนส่วนใหญ่ในหลกัสูตรก็ไม่รู้ หรือเห็นช่องทางท่ีจะท าอะไรในประเด็นน้ีไดม้ากนกั 

    ขณะน้ี (ปีพ.ศ.2554) ผม อาจารยท์วศีกัด์ิ อาจารยไ์พฑูรย ์และคณะไดท้ดลองนวตักรรมการศึกษาท่ีจะพฒันา

ผูเ้รียนในดา้นน้ีไวห้ลายอยา่งในรายวชิา Humanized Medicine และ History of Medicine เช่น 

 - การท า Reflection ท่ีไดรั้บการแนะน า(guided) อยา่งเป็นระบบ มีการFeedback เพื่อปรับปรุงสม ่าเสมอ 

(reflection เป็นหวัใจของ ProfessionalismและHumanistic doctor1) 

 - การพฒันาความสามารถในการเขา้ใจถึงความคิด ความรู้สึก ท่ีแทจ้ริงของผูอ่ื้น (empathy) ผา่นทางdeliberative 

practiceเช่น dialogue โดยการใหผู้เ้รียนไดส้มัผสัมิติความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้นโดยผา่นเคร่ืองมือทางมนุษยศาสตร์ 

เช่น ภาพยนต ์เร่ืองสั้น ภาพวาด ภาพถ่าย ฯ ท่ีสามารถเป็นส่ือใหผู้เ้รียนเกิดความสะเทือนใจและกระตุน้ใหผู้เ้รียน

ไดคิ้ดใหเ้ห็นถึงความเป็นมาเบ้ืองหลกัปรากฎการณ์ไดอ้ยา่งลึกซ้ึง เน้ือหาในส่ือดงักล่าวหลายกรณีเป็นชีวติจริง

ของผูป่้วยและญาติ จากการวเิคราะห์เบ้ืองตน้ พบวา่นิสิตมีการเรียนรู้และมีความคิด ความรู้สึกท่ีเอ้ือต่อ 

Professionalism ไดเ้ป็นอยา่งดี  เร่ืองน้ีอาจารยห์มอยงยทุธ วงศภิ์รมยศ์านต์ิ นายกสมาคมจิตแพทยแ์ห่งประเทศ

ไทยและท่ีปรึกษากรมสุขภาพจิต ไดใ้หค้  าแนะน าวา่ส่ิงท่ีไดท้ดลองท าน้ีถา้ไดมี้การศึกษาวจิยั ใหช้ดัเจนถึงปัจจยัท่ี

มีผลต่อการหล่อหลอมนิสิตและผลท่ีเกิดข้ึนอยา่งละเอียด ก็จะเป็นงานวจิยัท่ีมีคุณค่าไดช้ิ้นหน่ึง (ดงันั้นถึงแมว้า่ 

ไม่ไดข้อ้มูลปรากฎสืบเน่ืองในสาธารณะแต่ในหลกัสูตรเรายงัมีการขบัเคล่ือนพฒันา outcome ดา้นน้ีอยู ่ซ่ึงการจดั

การศึกษาในรายวชิาน้ี ไดรั้บการประเมินจาก อาจารยห์มอยงยทุธ วงศภิ์รมยศ์านต์ิ ซ่ึงไดม้าร่วมสอนบางหวัขอ้กบั

เราดว้ยวา่คณะเราสามารถจดัการศึกษาในดา้นน้ีไดดี้ และลึกกวา่คณะแพทยอ่ื์นๆหลายคณะ เท่าท่ีไดป้รากฎให้

อาจารยรั์บทราบ ซ่ึงสมควรจะเป็นอตัลกัษณ์ของหลกัสูตรของเราไดเ้ป็นอยา่งดี แต่เน่ืองจากรายวชิาน้ียงัอยู่

รายวชิาเลือกเสรี ไม่ไดอ้ยูใ่นโครงสร้างหลกัของหลกัสูตร อาจจะใชป้ระโยชน์ในเชิงการอธิบายความส าเร็จของ

การผลิตบณัฑิตแพทยต์าม outcomes ของหลกัสูตรไดไ้ม่เตม็ท่ี จึงควรปรับใหอ้ยูใ่นโครงสร้างของหลกัสูตรใหม่

ใหช้ดัเจนเพ่ือเป็นประโยชน์แก่การรับการประเมินคุณภาพของหลกัสูตร เพราะจะท าใหค้ณะแพทยข์องเรา

สามารถแสดงใหผู้ป้ระเมินคุณภาพชุดต่างๆเห็นกระบวนการจดัการศึกษา และผลลพัธ์ปลายทางท่ีไดต้ามoutcome 

ท่ี7 ไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงการปรับสามารถท าไดเ้ลยตามเกณฑ ์TQF โดยเพ่ิม 2 รายวชิาน้ีเขา้ไปในโครงสร้าง

หลกัสูตร เพราะหลกัสูตรปัจจุบนัของเรามีจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหลกัสูตร 251 หน่วยกิต แต่ก าหนดเพดาน

หน่วยกิตตามเกณฑ ์TQF ก าหนดไวไ้ม่ใหเ้กิน 263 หน่วยกิต ทั้งน้ี 2 วชิาท่ีเพ่ิมเขา้ไปน้ีสามารถจดัอยูใ่นกลุ่มวชิา

ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทยไ์ด(้ดู มคอ. 1 ขอ้ 7.2.1 หนา้ 5 และ เกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมของ

แพทยสภา พ.ศ. 2554 ขอ้ 3.2.6.2  หนา้ 5 ประกอบ)) 

     สรุป เรามี outcomes 7 ขอ้ เป็นเป้าหมายในผลิตบณัฑิตแพทย ์ซ่ึงมีบางดา้นสามารถพิจารณาท าใหเ้ด่นเป็นอตั

ลกัษณ์ของหลกัสูตรได ้ดงัท่ีไดแ้สดงเหตผุลมาขา้งตน้  

               ขอ้สรุปตรงน้ีเป็นส่วนท่ีจ าเป็นตอ้งน าไปพิจารณาเม่ือจะจดัท าแนวทางการประเมิน และพฒันาบณัฑิต

โดยใช ้portfolio  



หมายเหต ุ(อาจไม่เก่ียวกบัเร่ือง portfolioโดยตรง)  

    : เก่ียวกบัการจดัท าหลกัสูตรผมมีขอ้เสนอแนะเลก็นอ้ย 

1. ผมไม่ทราบรายละเอียดในการท า curriculum mapping ของหลกัสูตรใหม่ แต่ผมมีขอ้เสนอแนะกลางๆเก่ียวกบั

การท า curriculum mapping วา่ ผูดู้แลส่วนกลางหลงัจากท่ีได ้map outcomes ทั้ง 7 ลอ้ตาม outcomes ใน มคอ. 1(

เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร พบ.)แลว้ น่าจะไดข้อความเห็นโดยละเอียดจากอาจารยผ์ูส้อนแต่ละวชิาดว้ยจะดีมาก 

มิฉะนั้นอาจจะพลาดลง map ผิด ไม่ตรงกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาท่ีเป็นจุดเนน้แทจ้ริงของรายวชิา 

2. การปรับหลกัสูตรควรไดท้บทวนปัญหาส าคญัของหลกัสูตรเดิมเพ่ือน ามาใชใ้นการพฒันาดว้ย เช่น การจดัการ

ศึกษาในชั้น pre-clinic มีปัญหาอะไรจึงท าใหนิ้สิตสอบไม่ผา่น NL1 มากอยา่งต่อเน่ือง การจดัการศึกษาแบบ 

integration ในชั้นคลินิก จดัไปแลว้ไดผ้ลลพัธ์ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวต้ั้งแต่แรกหรือไม่ มีอะไรท่ีตอ้งปรับปรุง

บา้งหรือไม่ เพ่ือน าขอ้มูลมาใชป้รับหลกัสูตรใหส้ าเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายไดม้ากข้ึน 

และขอ้มูลท่ีใชใ้นการปรับหลกัสูตรควรไดจ้าก stakeholders ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งมีการส่ือสารใหท้ัว่ถึงกนั

ตั้งแต่ขั้นเร่ิมตน้ในการปรับปรุงหลกัสูตรโดยเฉพาะถา้จะเป็นการปรับหลกัสูตรชนิดท่ีมีการปรับเปล่ียน 

educational strategies ไม่ใช่เพียงการ reorganize course contents 
 

Portfolio คืออะไร 

Portfolio คือ แฟ้มสะสมหลกัฐานการเรียนรู้ (evidences) ของผูเ้รียน ซ่ึงแสดงใหผู้ป้ระเมินไดเ้ห็นวา่ผูเ้รียนไดมี้

การพฒันาตนจนบรรลุผลลพัธ์ปลายทางของการศึกษาไดห้รือไม่ โดยผูเ้รียนตอ้งคดัเลือกหลกัฐานนั้นดว้ยตนเอง

ร่วมกบัการทบทวนประสบการณ์เรียนรู้ของตนเองตลอดช่วงเวลาท่ีผา่นมา (reflection) เพื่ออธิบายใหเ้ห็นอยา่ง

ชดัเจนวา่หลกัฐานท่ีเลือก นั้นช้ีใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนบรรลุสมรรถนะปลายทางของหลกัสูตรในดา้นใดไดบ้า้ง อยา่งไร 

และหากตอ้งใชเ้คร่ืองมือน้ีเพ่ือการประเมินผูเ้รียน ผูป้ระเมินก็สามารถบอกไดว้า่ผูเ้รียนมีสมรรถนะดีพอตาม

มาตรฐานสามารถท่ีจะจบไปเป็นแพทย ์ท่ีมีคุณภาพไดห้รือไม่ 

      portfolio มีขอ้เด่นในดา้นท่ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินคุณสมบติัท่ีประเมินไดย้าก2 เช่น ดา้น 

professionalism เน่ืองจากเป็น competency คุณสมบติั สมรรถนะ ท่ีผูเ้รียนตอ้งบูรณาการความรู้ ทกัษะ และเจตคติ

และคุณลกัษณะส่วนตวัของผูเ้รียนหลายอยา่ง เขา้ดว้ยกนัอยา่งซบัซอ้นและผูเ้รียนจะแสดงสมรรถนะดา้นน้ีให้

ปรากฎเห็นไดช้ดัเจนเฉพาะเม่ือผูเ้รียนไดป้ฏิบติังานอยูใ่นสถานการณ์จริงเท่านั้น ซ่ึง ในความเป็นจริงของการท า

หนา้ท่ีแพทยแ์ลว้ professional attribute เป็นส่ิงท่ีส าคญัเป็นอยา่งยิง่ในการท่ีก าหนดวา่แพทยจ์ะประกอบวชิาชีพ

ประสบผลส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดีหรือไม่ ดงัท่ีสมเดจ็พระราชบิดาไดเ้คยด ารัสไวว้า่  “True success is not the 

learning, but in its application to the benefit of mankind”   ความขอ้น้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของ 

professionalism ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่การวดัผลในแบบดั้งเดิมดว้ยวธีิต่างๆ ไม่สามารถวดัสมรรถนะน้ีได ้ดงัท่ีมิล

เลอร์ เจา้ของแนวคิด Miller’s pyramid กล่าวไวใ้นปี 1990 วา่ไม่พบเคร่ืองมือท่ีจะวดัคุณสมบติัในระดบั Does 

เช่นน้ีได ้จนต่อมาภายหลงัเม่ือไดมี้การน าแนวคิด Portfolio ของพวกศิลปินมาพฒันาเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

วดัผลการศึกษาพบวา่ portfolio ช่วยใหเ้รามีความสามารถท่ีจะวดัสมรรถนะท่ีซบัซอ้นน้ีได ้



ใช้ Portfolio ท าอะไรได้บ้าง 

1. กระตุ้นให้เกดิการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   เน่ืองจากเป็นวธีิเรียนท่ีผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง ตอ้งทบทวนผลการเรียนรู้ของ

ตน เลือกผลงานและแสดงการใคร่ครวญผลการศึกษาของตนใหผู้ป้ระเมินเห็นวา่ ผูเ้รียนมีสมรรถนะปลายทาง

ตามท่ีหลกัสูตรตอ้งการ ดงันั้นผูเ้รียนจึงจ าเป็นตอ้งทบทวนประสบการณ์ท่ีผา่น วเิคราะห์ดูวา่ตนไดมี้การเรียนรู้

อยา่งไรบา้งท่ีท าใหเ้กิดความรู้ ความสามารถตาม outcomes ของหลกัสูตร และหากยงัมีสมรรถนะไม่เพียงพอ

ตามท่ีหลกัสูตรตอ้งการ จะใชแ้ละไดใ้ชว้ธีิใดในการเรียนรู้เพ่ิมเติม และเม่ือไดเ้รียนรู้ดว้ยวธีิการดงักล่าวแลว้ ได้

เรียนรู้อะไรเพ่ิมเติมอีกบา้ง สามารถบรรลุถึงสมรรถนะปลายทางท่ีหลกัสูตรตอ้งการไดห้รือไม่ การเรียนรู้เช่นน้ี

เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึง (deep learning) เน่ืองจากผูเ้รียนไดมี้โอกาสใคร่ครวญประสบการณ์และได้

แสวงหา เรียนรู้เพ่ิมเติมดว้ยตนเองจนเกิดความเขา้ใจใหม่ (insight)ท่ีแตกฉานลึกซ้ึง  

   นอกจากน้ี การใช ้portfolio ในการเรียนยงัเอ้ือใหค้รูและศิษยไ์ดมี้โอกาสพบกนัและถา้ผูเ้รียนไวว้างใจครู ครูจะ

ไดข้อ้มูลส่วนตวัท่ีเป็นประโยชนม์ากในการใหค้  าแนะน าแก่ศิษยเ์พ่ือพฒันาตน และถา้ครูมีความสามารถในการ

ใหค้  าแนะน าปรึกษาไดดี้ และมีทกัษะท่ีส าคญัๆเพียงพอในการช่วยสนบัสนุนในดา้นต่างๆเช่นการท า reflection ท่ี

ดีและการวางแผนการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยแลว้ ก็จะยิง่ช่วยเก้ือหนุนความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้

พฒันาเพ่ิมข้ึนไดเ้ป็นอยา่งมาก 

2. ประเมินผลการศึกษา 
Portfolio assessment สามารถประเมิน outcomes ท่ีประเมินไดย้าก โดยเฉพาะสมรรถนะท่ีเห็นไดก็้แต่ในการ

ปฏิบติัวชิาชีพจริงๆในขณะท่ีท างาน ซ่ึงการวดัผลแบบอ่ืนมีขอ้จ ากดัในการประเมินสมรรถนะเหล่าน้ี  

การวดัผลโดยใช ้Portfolio น้ีมีขอ้เด่นมากในดา้นขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะเม่ือใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน 

(formative assessment) ทั้งน้ีการวดัผลดว้ย portfolio มีvalidity ดี แต่อาจมีขอ้จ ากดัในดา้น reliability ซ่ึงสามารถ

ท าใหสู้งข้ึนไดด้ว้ยวธีิการหลายอยา่ง เช่น การท าเกณฑก์ารประเมินใหช้ดัเจน การอบรมผูป้ระเมินใหเ้ขา้ใจแนว

ทางการประเมินใหต้รงกนั ผูเ้ช่ียวชาญทางการศึกษาบางท่านเห็นวา่ reliability เพื่อ generalisability อาจไม่ใช่ส่ิง

ส าคญัมากนกั เม่ือมองวา่การวดัผลการศึกษาโดยวธีิการน้ีเป็นเร่ืองเชิงคุณภาพท่ีมุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

ท่ีต่างคนต่างก็มีการตระหนกัรู้และลู่ทางในการพฒันาตวัเองตามแบบของตน เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการใฝ่รู้ การ

อยากท าส่ิงท่ีดี ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัคุณค่าภายในของแต่ละคน และเล่ียงไม่พน้ท่ีจะตอ้งมีการประเมินโดยใชอ้ตัวสิยั

ของผูป้ระเมินร่วมดว้ย  

        

 หากจะน า Portfolio มาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของเรา  

จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนีเ้ป็นอย่างน้อย 

 



1. เราจะใช้เพ่ือประโยชน์อะไร  
       ตอ้งเร่ิมจากท าความเขา้ใจใหช้ดัเจนถึงประโยชน์และขอ้จ ากดัของเคร่ืองมือน้ีก่อน และร่วมกนัคิดใหดี้ 
วา่ เราตอ้งการใช ้portfolio เพื่อประโยชน์อะไร เราตอ้งการใชเ้พื่อประโยชน์ในการพฒันาการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนอยา่งเดียว (formative assessment) หรือตอ้งการใชใ้นการประเมินผูเ้รียนแบบ summative assessment 

ดว้ย  

       มีหลกัฐานวา่หากไม่มีการประเมินแบบ summative ผูเ้รียนมกัไม่ค่อยเห็นความส าคญัและตั้งใจท า 

portfolio และหากใช ้portfolio เพื่อกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยวธีิ formative assessment ร่วมไปกบั 

summative assessment โดยผูป้ระเมิน formative assessment และ summative assessmentเป็นคนเดียวกนั 

ผูเ้รียนมกัไม่ค่อยกลา้เปิดเผยขอ้อ่อนของตนใหอ้าจารยท์ราบ ท าใหผู้เ้รียนขาดโอกาสในการไดรั้บค าช้ีแนะ

จากอาจารยเ์พื่อพฒันาตนเอง  

      การร่วมกนัคิดในขั้นตอนน้ีส าคญัมาก และส่ิงท่ีตอ้งท าอยา่งส าคญัในขั้นตอนน้ีคือการ communication 

ใหดี้ โดยตอ้งตั้งตน้จากความรู้ท่ีถูกตอ้งชดัเจน การส่ือสารขอ้มูลควรยอ่ยและเผยแพร่ใหเ้ขา้ใจไดง่้าย ใหทุ้ก

คนไดเ้ร่ิมเขา้ใจตั้งแต่แรกโดยเฉพาะใหอ้าจารยผ์ูท่ี้จะมีส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้โอกาสใหค้วามเห็นถกเถียงกนั ผม

คิดวา่ในทางปฏิบติั อาจเร่ิมจากการท าจุลสารเผยแพร่ ประเด็นหรือ concepts ท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีให้

รับทราบกนั และอาจท า website เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัดว้ย การส่ือสารเชิงวิชาการเพื่อความ

เขา้ใจท่ีถูกตอ้งน้ี ตอ้งรีบท าตั้งแตเ่ร่ิมตน้เลย เพราะตอ้งฝ่าด่านความไม่เขา้ใจเช่นเดียวกบัการเร่ิม innovation 

ทุกอยา่ง มิฉะนั้นอาจจะเสียเวลากบัเร่ืองท่ีเกิดจากความไม่เขา้ใจมาก การท างานเร่ืองน้ีตอ้งการการสนบัสนุน

จากคณบดีอยา่งเขม้แขง็ เพราะตอ้งลงทุนในทุกอยา่งมากทั้งคน เวลาและวสัดุอุปกรณ์โดยเฉพาะถา้คิดวา่จะ

ท าระบบ e-portfolio นอกเหนือจากท่ีผูร่้วมริเร่ิมทุกคนตอ้งการการสนบัสนุนและก าลงัใจ 

2. ควรจะวดั outcomes หรือ competencies อะไรบ้าง  
ตอ้งคุยกนัวา่เราจะใชเ้คร่ืองมือน้ี วดั outcomes อะไรบา้ง โดยชัง่น ้าหนกัใหดี้กบั practical abilities ท่ีเรามี 

แลว้เลือกวา่เราจะวดั outcomes ใดบา้ง และจะวดัเม่ือนกัเรียนเรียนอยูใ่นช่วงไหนบา้ง ( ขอ้สงัเกต จากการ

วเิคราะห์ outcomes 7 ขอ้ ของคณะแพทย ์มน. คือ นอกจาก outcomes ขอ้ท่ี 7 แลว้ outcomes อีกหลายขอ้ก็

เป็น outcomes ท่ีเก่ียวกบั professionalism )  เกร็ดประวติั เก่ียวกบั outcomes 7 ขอ้ ของคณะแพทย ์มน. มี

อยูว่า่ ในสมยัท่ีผมเร่ิมเป็นรองคณบดีฝ่ายการศึกษา ไดรั้บมอบหมายจากคณบดีในตอนนั้น ใหน้ า curriculum 

ท่ีอาจารยห์มอทองจนัทร์และคณะ? ไดร่้างไวแ้ลว้แต่ยงัไม่สามารถ implement ได ้มา implement ใหส้ าเร็จ 

ดว้ยขณะนั้นมีสถานการณ์บางอยา่งของคณะบงัคบั อาจารยท่์านหน่ึงของคณะท่ีไดเ้คยช่วยงานอาจารยห์มอ

ทองจนัทร์ในดา้นน้ีมาก่อนและผมไดช่้วยกนัดูและปรับปรุงหลกัสูตรท่ีอาจารยห์มอทองจนัทร์ไดท้ าไว ้เท่าท่ี

จ าไดเ้ขา้ใจวา่ไม่ไดป้รับอะไรในเร่ืองใหญ่ๆ แต่อยา่งหน่ึงท่ีไดป้รับคือปรับ outcomes จากสิบกวา่ขอ้ จดักลุ่ม

รวมกนัไดเ้หลือ 7 ขอ้  และ 5 ขอ้ใน 7 ขอ้น้ีตรงกบั five stars doctors ของ WHO) 



3. พิจารณากรอบของหลกัฐานการเรียนรู้วา่นกัเรียนควรเก็บ contents ประเภทไหนไวใ้น portfolio บา้ง 

เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงถึงการบรรลุสมรรถนะตาม outcomes ท่ีตอ้งการ ขอ้น้ีตอ้งมีการพดูคุย

ปรึกษาหารือกนัในระหวา่งอาจารยผ์ูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งวา่ในหลกัสูตรของเรามีอะไรท่ีน่าจะเป็นกรอบของ

หลกัฐานการเรียนรู้ส าหรับ outcomes ท่ีเราตอ้งการบา้ง เม่ือตกลงกนัไดแ้ลว้ ตอ้งเตรียมช้ีแจงส่ิงท่ีผูเ้รียน

ตอ้งท า ใหผู้เ้รียนรับทราบชดัเจนตั้งแต่แรกเขา้เรียน เพ่ือใหผู้เ้รียนคลายความกงัวลและช่วยใหนิ้สิตมี

แนวทางท่ีชดัเจนใหส้ามารถศึกษาหาความรู้ในหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อาจตอ้งมีการท าคูมื่อ

ช้ีแจงรายละเอียดของ contents ท่ีตอ้งเก็บ แนวทางการ reflection และคงตอ้งคิดเร่ืองการจดั workshop 

เก่ียวกบัเร่ืองน้ีใหนิ้สิตดว้ย เพื่อใหนิ้สิตไดท้ราบแนวทางการท า portfolio ท่ีดี ตั้งแต่การเลือก content ท่ี

เหมาะสมมาเป็นหลกัฐานการเรียนรู้ควรมีแนวทางอยา่งไร แนวทางการใคร่ครวญท่ีเหมาะสมเพื่อใหผู้ ้

ประเมินเห็นวา่หลกัฐานการเรียนรู้ของผูเ้รียนแสดงใหเ้ห็นสมรรถนะตามผลลพัธ์ปลายทางของ

หลกัสูตร ซ่ึงการเตรียมการน้ีหากท าไดดี้ก็จะเป็นการช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ี

จะเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองในอนาคตดว้ย 

4. ท าเกณฑ์การให้คะแนน ผ่าน ตก หรือต้องปรับปรุง ควรเนน้ใชเ้ป็นประโยชน์ในเชิง formative 

ใหม้าก 

5. วางแผนกระบวนการในการประเมิน  

- จะประเมินเม่ือนิสิตเรียนอยูใ่นช่วงชั้นปีใด ตอ้งใชอ้าจารยผ์ูเ้ขา้ร่วมประเมินและเจา้หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งมี

ส่วนเก่ียวขอ้งช่วยเหลือจ านวนเท่าใด จะใชส้ถานท่ีใดในการประเมิน และการประเมินจะท ารวมท่ี

ส่วนกลาง หรือแยกประเมินในแต่ละโรงพยาบาล  

       -ส่ิงท่ีส าคญัมากๆอีกอยา่งหน่ึงคือ การอบรมผูป้ระเมินใหเ้ขา้ใจ concepts ของ portfolio assessment 

เขา้ใจเกณฑก์ารประเมิน และเขา้ใจวธีิการและมีทกัษะในการช่วยสนบัสนุนใหผู้เ้รียนสามารถท า reflection 

ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีเป็นหวัใจส าคญัของการเรียนรู้อยา่งลึกซ้ึง3  

         ตอ้งจดั training ใหอ้าจารยมี์ทกัษะท่ีดีในการสนบัสนุนผูเ้รียน เพราะถา้อาจารยมี์ทกัษะท่ีดี นิสิตจะ

ไดรั้บประโยชน์จากการไดรั้บ feedback ท่ีดีจากอาจารยเ์พ่ือช่วยในการพฒันาการเรียนรู้ของตนใหดี้ข้ึน  

         ผมคิดวา่เรามีความรู้และประสบการณ์พอสมควร ท่ีจะท า workshop ใหอ้าจารยท่ี์เก่ียวขอ้งได ้จาก

ประสบการณ์การประเมิน reflective diary และการให ้feedback แก่นิสิตทุกๆ คนเป็นรายบุคคลและในชั้น

เรียน ในรายวชิา Humanized Medicine โดยนิสิตตอ้งส่งงานและไดรั้บการประเมินและ feedback จากอาจารย์

หลายคร้ัง       

6. พฒันา แนวทางในการด าเนินการ ในกรณปีระเมินให้นักเรียน ผ่าน ตก หรือต้องปรับปรุง 
กรณีท่ีนิสิตถูกประเมิน ตก หรือตอ้งปรับปรุง จะตอ้งผา่นกระบวนการอะไรเพ่ิมเติมบา้ง เพ่ือท่ีจะไดรั้บ

การประเมินใหม่ 



7. คัดเลือกและพฒันาอาจารย์ผู้ประเมิน 

    คณะตอ้งเตรียมการเร่ืองการคดัเลือกอาจารยผ์ูป้ระเมินและการพฒันาอาจารยผ์ูป้ระเมินดงัรายละเอียด

ในขอ้ 5 

    มีขอ้สงัเกตวา่ การประเมินดว้ยวธีิน้ีเป็นภาระหนกัแก่ผูป้ระเมินมากทั้งในเร่ืองการตรวจ ประเมิน

หลกัฐาน และเวลาท่ีตอ้งใช ้ตอ้งค านึงถึงเร่ืองน้ีเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงเสมอเพ่ือหาทางด าเนินการท่ีดี

ท่ีสุดในทางปฏิบติั 

8. วางแผนเพ่ือรับข้อมูลประเมินการท างานเร่ือง portfolio ทั้งจากนิสิตและอาจารย ์ใหเ้ป็น 

feedback loop ไดข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อพฒันาการท างานในเร่ืองน้ีใหดี้ยิง่ข้ึน  

 
         หากทุกอยา่งพร้อม เราน่าจะสามารถเร่ิมท างานไดโ้ดย 

1. ท ารายละเอียดตั้ง Task force เพื่อท างานดา้น portfolio ของคณะ  

2. เร่ิมส่ือสารเร่ืองการประเมินโดยใช ้portfolio ในเชิงความรู้ ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัผา่นทางจุลสาร ซ่ึง

เผยแพร่ใหรั้บทราบทั้งเครือข่าย 

3. ก าหนดนดัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพ่ือปรึกษาหารือกนัเร่ืองการประเมินโดยใช ้portfolio  

      โดยเร่ิมกระบวนการตามขั้นตอนท่ี 1-8 ขา้งบน 
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