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Content

• Outcome Based Education and Outcome Based Assessment
• การจดัการทัว่ไปของ TABEE
• การประเมนิผลลพัธก์ารศกึษา (Outcomes Assessment)
• การเขยีนรายงานประเมนิตนเอง (Self Evaluation Report)
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Outcome Based Education (OBE) and 
Outcome Based Assessment(OBA)
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Outcome Based Education
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การจดัการทัว่ไปของ TABEE
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หลกัการและเหตุผล

• ในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมขา้มชาตกิ าหนดใหผู้ป้ฏบิตัวิชิาชพีวศิวกรรม อยา่งน้อย
ทีส่ดุจะตอ้งส าเรจ็การศกึษาทางวศิวกรรมศาสตรจ์ากสถาบนัการศกึษาทีไ่ดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานคุณภาพการศกึษาตามหลกัเกณฑท์ีเ่ป็นทีย่อมรบักนัระหวา่งประเทศทีม่คีวาม
รว่มมอื 

• Washington Accord ไดถู้กยกใหเ้ป็นเกณฑม์าตรฐานกลางทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัในเวที
การศกึษาวศิวกรรมศาสตรแ์ละเวทกีารประกอบวชิาชพีวศิวกรรมในโลก 

• การพฒันาระบบรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาวศิวกรรมศาสตร ์(TABEE) ไดร้บั
ความเหน็ชอบจากทีป่ระชุม WA ประจ าปี ค.ศ. 2019 ใหม้สีถานะเป็น WA Provisional 
Signatory  

• สภาวศิวกรไดแ้สดงเจตนาทีจ่ะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ Washington Accord ในการประชุม 
IEAM ประจ าปี ค.ศ. 2022 เพือ่แสดงสถานะและยกระดบัการยอมรบัรว่มในดา้นความเท่า
เทยีมของมาตรฐานการศกึษาวศิวกรรมศสตรข์องประเทศไทยกบัมาตรฐานการศกึษา
วศิวกรรมศาสตรใ์นสากล
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ท าไมจงึตอ้งมกีารรบัรองฯ หลกัสตูร

• การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมขา้มชาต ิ ก าหนดใหว้ศิวกรทีข่ ึน้ทะเบยีนจะตอ้งส าเรจ็
การศกึษาจากหลกัสตูรทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษา

• การรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษา  เป็นกลไกในการสง่เสรมิคุณภาพการศกึษา
วศิวกรรมศาสตรใ์หส้ถาบนัการศกึษามุง่ผลติวศิวกรบณัฑติทีม่ลีกัษณะทีพ่งึประสงค ์ตาม
ความตอ้งการของสงัคมและอุตสาหกรรม และผูจ้า้งงานวศิวกร

• บณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานจะมไีดร้บัการประเมนิ
วา่มสีมบตัทิีส่อดคลอ้งตามความตอ้งการของอุตสาหกรรมและขอ้ก าหนดในการประกอบ
วชิาชพีและการท างาน  และหลกัสตูรจะมกีารจดัการศกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบัภาคอตุสาหกรรม
ในดา้นการเรยีนการสอนในหลกัสตูร
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หน้าทีข่องอนุกรรมการTABEE

• รบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาวศิวกรรมศาสตรใ์นประเทศตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้
ปฏบิตัทิีก่ าหนด

• บรหิารและพฒันาระบบงานรบัรองฯ
• เสนอแกไ้ขขอ้บงัคบัสภาวศิวกร และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
• พฒันาทรพัยากรบุคคลและผูต้รวจประเมนิฯ
• ประชาสมัพนัธ ์ประสานงานและถ่ายทอดประสบการณ์การรบัรองฯในระดบัสากลไปสู่
สถาบนัการศกึษา ผูป้ฏบิตัวิชิาชพี และผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง

• จดัเตรยีมเอกสารตามขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษา
วศิวกรรมศาสตร ์(Accreditation of Engineering Education) ในระดบัสากล

• ประชาสมัพนัธส์ถาบนัการศกึษาทีไ่ดร้บัการรบัรองฯจากสภาวศิวกร
• ใหข้อ้แนะน าการพฒันาคุณภาพการศกึษาในหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคใ์นการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
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คณะท างานกลัน่กรองรายงานผลการรบัรองฯ

1) กลัน่กรองเบือ้งตน้และรายงานอนุกรรมการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาฯ ว่า
รายงานประเมนิตนเองของสถาบนัการศกึษาทีข่อรบัการรบัรองฯ มคีุณภาพและมเีน้ือหา
รายงานสอดคลอ้งกบัรายละเอยีดทีก่ าหนดไวใ้นแบบรายงานประเมนิตนเองของ
สถาบนัการศกึษา เพือ่ตอบรบัใบสมคัรการรบัรองฯ

2) ตรวจทานขอ้เสนอและรายงานผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษา
วศิวกรรมศาสตรจ์ากคณะผูต้รวจประเมนิชุดต่างๆทีอ่าจน าไปสูค่วามขดัแยง้ดา้น
ผลประโยชน์ทบัซอ้น และการอุทธรณ์ผลการรบัรองมาตรฐานคณะภาพการศกึษา

3) รว่มประชุมพจิารณาผลการรบัรอง(Decision meeting)  
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คณะผูต้รวจประเมินฯ 
(Program Evaluating Team) 

• คณะผูต้รวจประเมนิฯรบัการแต่งตัง้จากสภาวศิวกรมจี านวน 3 คน เป็นหวัหน้าคณะ
ผูต้รวจประเมนิฯ 1 คน และผูต้รวจประเมนิฯ 2 คน โดยมอีงคป์ระกอบของ 
ผูท้รงคุณวฒุทิางการศกึษาและผูป้ฏบิตัวิชิาชพีวศิวกรรมในสาขาความช านาญของ
หลกัสตูรทีข่อรบัการรบัรองฯ 

• คณะผูต้รวจประเมนิฯจะไดร้บัการประสานงานจากเจา้หน้าทีง่านรบัรองมาตรฐาน
คุณภาพการศกึษาฯ ในการประเมนิผลลพัธก์ารศกึษาและการจดัการหลกัสตูรศกึษา
และตดิต่อนดัหมาย และ ขอเอกสารหลกัฐานจากสถาบนัการศกึษา 

• ในการตรวจเยีย่มสถาบนัการศกึษาคณะผูต้รวจประเมนิฯอาจมผีูส้งัเกตการณ์ ทีไ่ดร้บั
การยนิยอมจากสถาบนัการศกึษา
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หน้าทีค่ณะผูต้รวจประเมนิฯ 
(Program Evaluating Team) 

• ตรวจเอกสารเบือ้งตน้ 

• ตรวจเยีย่มสถาบนัการศกึษา 

• ประชุมปิดทา้ยกจิกรรมการตรวจเยีย่มสถาบนัการศกึษา (Exit meeting)

• รายงานผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 
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เจา้หนา้ท่ีผูป้ระสานงานการรบัรองฯ

หมายถงึเจา้หน้าทีข่องสภาวศิวกรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าที่
ประสานงานระหวา่งคณะอนุกรรมการฯ คณะท างานกลัน่กรอง ผูต้รวจประเมนิ
ฯ และสถาบนัการศกึษา  เพือ่ท าหน้าทีธุ่รการ  นดัหมาย  ตดิต่อทางเอกสาร  
บนัทกึการประชุม  เกบ็รกัษาขอ้มลูดา้นเอกสารและแบบรายการทีเ่กี่ยวกบัการ
รบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษา   ใหก้ารด าเนินการการขอรบัรอง
มาตรฐานคุณภาพการศกึษาไปดว้ยความโปรง่ใส และส าเรจ็ผลตาม
ก าหนดเวลาการด าเนินการ
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หนา้ท่ีของอนกุรรมการผูท้  าหนา้ท่ีประสานงาน
ตรวจเย่ียมสถาบนัการศกึษาและการรบัรองฯ

• ในกรณีทีม่สีถาบนัการศกึษาหรอืคณะวชิา ขอรบัการรบัรองฯ หลายหลกัสตูร
พรอ้มกนัจากสถาบนัการศกึษาหรอืคณะวชิาเดยีวกนัในให ้อนุกรรมการ
รบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาวศิวกรรมศาสตร ์สภาวศิวกร มอบหมาย
อนุกรรมการ 1คน ท าหน้าทีป่ระสานงานตรวจเยีย่มและการรบัรองมาตรฐาน
คุณภาพการศกึษา ส าหรบัสถาบนัการศกึษานัน้ 

• อนุกรรมการฯทีไ่ดร้บัมอบหมายจะประสานงานและจดัการการรบัรอง
มาตรฐานคุณภาพการศกึษาระหวา่งอนุกรรมการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ
การศกึษาวศิวกรรมศาสตรส์ภาวศิวกร คณะผูต้รวจปรเมนิฯชุดต่างๆ และ
สถาบนัการศกึษานัน้ เพือ่การตรวจเยีย่มสถาบนัการศกึษาและเตรยีมรายงาน
ผลการรบัรองฯทีส่อดคลอ้งกนั

14



เกณฑก์ารรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษา
วศิวกรรมศาสตร ์ส าหรบัปีการศกึษา 2562 -2567

• เกณฑข์อ้ 1 นิสตินกัศกึษา

• เกณฑข์อ้ 2 วตัถุประสงคห์ลกัสตูร

• เกณฑข์อ้ 3 ผลลพัธก์ารศกึษา

• เกณฑข์อ้ 4 การพฒันาต่อเนื่อง

• เกณฑข์อ้ 5 หลกัสตูร

• เกณฑข์อ้ 6 คณาจารย์

• เกณฑข์อ้ 7 สิง่อ านวยความสะดวก

• เกณฑข์อ้ 8 การสนบัสนุนจากสถาบนัการศกึษา
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การตรวจประเมนิ

• เป็นการตรวจประเมินการจดัการหลกัสตูรเชิงคณุภาพ (qualitative 
evaluation)โดยเน้นทีเ่ป้าหมายและความส าเรจ็ (attainment) ของการ
จดัการหลกัสตูรต่อผลลพัธก์ารศกึษาของ TABEE 11 ดา้น

• ไม่นับจ านวนครัง้ของกจิกรรมการศกึษา แต่จะดคูวามเพียงพอ และ
เหมาะสม ในการจดัการตามเกณฑต์่างๆ ซึง่มผีลกระทบต่อเป้าหมายและ
ความส าเรจ็ (attainment) ของ ผลลพัธก์ารศกึษาของ TABEE ทีเ่กดิขึน้ที่
ผูเ้รยีนและ บณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูร  

• การตรวจเอกสารประเมนิตนเองของสถาบนัการศกึษา จะตรวจตาม
หวัข้อท่ีระบไุว้ใน แบบรายงานประเมินตนเอง ซึง่ TABEE จดัท าแบบ
รายการ Checklist ส าหรบัตรวจประเมินไว้
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สญัญลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการตรวจประเมนิและความหมาย

สัญญลักษณ์ ค ำแปล ค ำอธิบำย

D ไมเ่พียงพอ
(Deficiency)

ผูต้รวจประเมนิพิจารณาว่าหลกัฐานเอกสารและการจดัการหลกัสตูรในหวัขอ้ท่ีพิจารณา ไม่
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ TABEE และไมผ่่านการตรวจประเมนิ ทางหลกัสตูรจะตอ้งชีแ้จง 
ด าเนินการแกไ้ข และแสดงหลกัฐานเพ่ือปลดสญัญลกัษณนี์ ้

W มีขอ้ดอ้ย 
(Weakness)

ผูต้รวจประเมนิพิจารณาว่าหลกัฐานเอกสารและการจดัการหลกัสตูรในหวัขอ้ท่ีพิจารณายงัมีความ
คลาดเคลื่อนไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดบางสว่นของ TABEE และมีผลกระทบต่อความส าเรจ็
และเปา้หมายผลลพัธก์ารศกึษา สมควรไดร้บัค าชีแ้จงจากหลกัสตูร หรอืใหป้รบัปรุง แกไ้ข ใน
ระหว่างท่ีไดร้บัการรบัรองต่อไป

C มีขอ้วิตกกงัวล 
(Concern)

ผูต้รวจประเมนิพิจารณาว่าหลกัฐานเอกสารและการจดัการหลกัสตูรในหวัขอ้ท่ีพิจารณาในช่วงท่ี
ตรวจประเมนิ สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ TABEE แต่ยงัมีการจดัการบางสว่นที่อาจมี
ผลกระทบต่อความส าเรจ็และเปา้หมายผลลพัธก์ารศกึษา และหากไมไ่ดก้ารพิจารณาแกไ้ข
ปรบัปรุงในอนาคต ขอ้วิตกกงัวลนีจ้ะมีสภาพเป็นขอ้ดอ้ยต่อไปได้

R มีค าอธิบายท่ีเพียงพอ 
(Issue has been 
resolved)

ผูต้รวจประเมนิพิจารณาว่าหลกัฐานเอกสารและการจดัการหลกัสตูรในหวัขอ้ท่ีพิจารณามีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ TABEE ไมมี่ความจ าเป็นตอ้งด าเนินการแกไ้ข ปรบัปรุง
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การตดัสนิผลการรบัรองฯ

ผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาก าหนดไว ้ดงัน้ี

1. รบัรอง (Full accreditation) มรีะยะเวลารบัรอง 6 ปี

2. รบัรองแบบมเีงือ่นไข  มรีะยะเวลารบัรองไมเ่กนิ 3 ปี และใหส้ง่รายงาน
ประเมนิผลการปรบัปรงุ เพือ่พจิารณาตรวจตดิตามผล

3. รบัรองชัว่คราว (ส าหรบัหลกัสตูรใหม ่ และจะตอ้งยืน่ขอการรบัรองหลงัจากมี
ผูส้ าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูร 2 รุน่)

4. รอผลการปรบัปรงุแกไ้ข

5. ไมร่บัรอง หรอื ยกเลกิการรบัรอง
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การประเมนิผลลพัธก์ารศกึษา 
(Outcomes Assessment)

19



ความหมายของการประเมนิผลลพัธก์ารเรยีนรูแ้ละการ
ประเมนิผลลพัธก์ารศกึษา (SLO Assessment)

• เป็นงานตดิตามและการประเมนิผลผูเ้รยีนอยา่งเป็นระบบในระหวา่งการศกึษาใน
หลกัสตูรการศกึษา

• การประเมนิผลลพัธก์ารเรยีนรูแ้ละการประเมนิผลลพัธก์ารศกึษามเีป้าหมายเพือ่
การพฒันาคุณภาพการศกึษาของหลกัสตูรและสถาบนัการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง

• การประเมนิผลลพัธก์ารเรยีนรูแ้ละการประเมนิผลลพัธก์ารศกึษาเป็น
กระบวนงานเพือ่การปรบัปรงุคุณภาพท างานทีม่พีลวตัและมคีวามต่อเน่ือง
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Learning Outcomes Assessment, 
Program Review, and Academic Quality

• การประเมนิผลลพัธก์ารเรยีนรู(้SLO Assessment) เป็น
กระบวนงานในรอบปีการศกึษาทีอ่าจารยผ์ูส้อนประเมนิผล
การศกึษาของผูเ้รยีนวา่มกีารพฒันาลกัษณะสมบตัิ
(Attributes)ตามทีก่ าหนดไวใ้นผลลพัธก์ารศกึษาของหลกัสตูร
• การประเมนิคณุภาพการศกึษา (Overall program quality) เป็น
การตรวจประเมนิหลกัสตูรโดยรวมตามวงรอบของการตรวจ
ตดิตาม
• การตรวจตดิตามการด าเนินงานหลกัสตูรจะเกดิขึน้ตามรอบเวลา
ตรวจทกุ 5-6 ปี โดยพจิารณาผลจากการบรหิารหลกัสตูร ผลลพัธ์
การศกึษาทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้รยีนและผูส้ าเรจ็การศกึษา ประสทิธผิล
ของวธิกีารและมาตรการตดิตามผลลพัธก์ารศกึษา
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Assessment Levels

• การประเมนิในชัน้เรยีน Classroom assessment
• การประเมนิผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัรายวชิา Course assessment
• การประเมนิผลลพัธก์ารศกึษาระดบัหลกัสตูร Program assessment
• การประเมนิผลการจดัการศกึษาระดบัสถาบนัการศกึษา Institutional 

assessment
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Benefits of Learning Outcomes 
Assessment

การประเมนิผลลพัธก์ารเรยีนรูแ้ละการประเมนิผลลพัธก์ารศกึษาก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผู้
มสีว่นไดส้ว่นเสยี ในการศกึษาจาก มดีงัน้ี

1. ผูเ้รยีนและผูส้ าเรจ็การศกึษาไดร้บัประโยชน์จากการเรยีนรูใ้นหลกัสตูรและ
ไดร้บัการพฒันาการเรยีนรูต้ามเป้าหมายของหลกัสตูร

2. หลกัสตูรและคณาจารยผ์ูส้อนสามารถจดัการศกึษาตามความตอ้งการของ
หลกัสตูรและความตอ้งการของสงัคมผูใ้ชบ้ณัฑติ

3. คณะ ส านกัวชิา สามารถจดัการทรพัยากรสนบัสนุนทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการ
พฒันาการศกึษาและการปรบัปรงุหลกัสตูรการศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล

4. สถาบนัการศกึษา มหีลกัฐานและเอกสารทีแ่สดงไดว้า่ หลกัสตูรและ
สถาบนัการศกึษาสามารถจดัการศกึษาทีด่ตีามพนัธกจิและเป้าหมายการจดั
การศกึษาของสถาบนัการศกึษานัน้
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Outcomes Assessment and 
Accreditation

• การตรวจรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษา (Accreditation) ใหเ้น้นย ้าและให้
ความส าคญักบัการจดัการศกึษา การตดิตามและประเมนิผลลพัธก์ารศกึษา
ของหลกัสตูรตามเกณฑท์ีก่ าหนดในระดบัหลกัสตูร และยนิยอมใหค้ณาจารย ์
ผูส้อนแต่ละบุคคลมคีวามยดืหยุน่ในการจดัการกจิกรรมตดิตามและประเมนิผล

• สถาบนัการศกึษาเพยีงแคน่ าเสนอเอกสาร หลกัฐานในการประเมนิผลลพัธ์
การเรยีนรู้แ์ละการประเมนิผลลพัธก์ารศกึษาของหลกัสตูรตามทีห่ลกัสตูรได้
ก าหนดไว ้ตลอดจนแสดงเกณฑก์ารพจิารณาความสามารถของผูเ้รยีน เกณฑ์
ผา่นตามระดบัผลลพัธก์ารเรยีนรูแ้ละผลลพัธก์ารศกึษาทีม่ปีระสทิธผิลเพือ่การ
พฒันาและปรบัปรุงคุณภาพการศกึษาของหลกัสตูรอยา่งต่อเน่ือง

• การประเมนิผลลพัธก์ารเรยีนรู้แ์ละการประเมนิผลลพัธก์ารศกึษาจ าเป็นตอ้ง
ไดร้บัความรว่มมอืและความมสีว่นรว่มจากคณาจารย ์อาจารยผ์ูส้อนใน
กระบวนการประเมนิผลลพัธ์
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ขัน้ตอนในการประเมนิผลลพัธก์ารศกึษา

1. การพฒันาผลลพัธก์ารเรยีนรูแ้ละผลลพัธก์ารศกึษา Develop learning 
outcomes

2. การเชือ่มโยงกลุม่รายวชิาในหลกัสตูรกบัผลลพัธก์ารศกึษา Develop 
curriculum maps

3. การออกแบบวธิกีารวดัผล Design outcome measures
4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู Collect data
5. การวเิคราะหข์อ้มลูผลลพัธก์ารเรยีนรูแ้ละผลลพัธก์ารศกึษา Analyze and 

evaluate assessment data
6. การเปิดเผยขอ้มลูและการรายงานผล Share Results
7. การด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ขตามวงรอบการประเมนิผล Reflect on process 

and start again
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Quality Cycle of SLOs Assessment

• Plan: Develop outcomes, measures, and 
performance targets.

• Do: Provide learning experiences
• Check: Measure performance against targets and 

analyze results.
• Act: Use what you’ve learned. Revise teaching 

methods, curricula, assessment methods, targets, 
etc.
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ขัน้ตอนที ่1 การพฒันาผลลพัธก์ารเรยีนรูแ้ละ
ผลลพัธก์ารศกึษา

• การก าหนดผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัรายวชิาและผลลพัธก์ารศกึษาระดบั
หลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารศกึษาและลกัษณะบณัฑติทีพ่งึ
ประสงค์

• หลกัสตูรสว่นใหญ่มกีารก าหนดผลลพัธก์ารเรยีนรูใ้นระดบัรายวชิาอยูแ่ลว้ 
ดงันัน้ในขัน้ตอนน้ีจงึเป็นการทบทวนและตรวจสอบผลลพัธก์ารเรยีนรูใ้น
ระดบัรายวชิาเพือ่การปรบัปรงุแกไ้ข

• เชื่อมโยงผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัรายวชิาและระดบัหลกัสตูรทีต่อ้งการ
ประเมนิผล แบง่ตาม Domain (Knowledge, Skill, Attitude)

• ใชค้ าศพัทท์ีเ่หมาะสมเพือ่บ่งชีร้ะดบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตาม Bloom’s 
Taxonomy

• เสรมิขอ้ดอ้ยและแกไ้ขปรบัปรงุผลลพัธก์ารเรยีนรู้
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ขัน้ตอนที ่2 การเชื่อมโยงกลุ่มรายวชิาในหลกัสตูรกบั
ผลลพัธก์ารศกึษา Develop curriculum maps

• การเชือ่มโยงกลุ่มรายวชิาในหลกัสตูรกบัผลลพัธก์ารศกึษา (Develop curriculum 
maps) เป็นขัน้ตอนการออกแบบหลกัสตูร ตรวจวนิิจฉยั ผลลพัธก์ารเรยีนรูใ้นระดบั
รายวชิา และเป็นสว่นหนึ่งของการปรบัปรงุหลกัสตูร

• เป็นขัน้ตอนแรกในการ ท าความเขา้ใจผลลพัธก์ารเรยีนรูแ้ละจดัการสอน ชุดวชิา 
รายวชิา  เนื้อหาความรู ้โจทย ์การบา้น โครงงาน การสอบวดัผล เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถ
พฒันาผลลพัธก์ารเรยีนรูไ้ดต้ามเป้าหมายผลลพัธก์ารศกึษาทีก่ าหนด

• เป็นการตรวจสอบและเสรมิ หลกัการ Concept ความรูแ้ละการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ทีอ่าจ
น าไปสูก่ารปรบัแกไ้ข เชน่ Assignments, Reading assignments หรอืการปรบัปรงุ
วธิกีารสอน หรอือาจน าไปสูก่ารเพิม่รายวชิาใหมใ่นหลกัสตูร

• เป็นการตรวจอบการจดัล าดบัการเรยีนรูใ้นชุดรายวชิาต่างๆ (Examining course
Sequencing  

• ระดบัการเรยีนรูข้อง Bloom's Hierarchy สามารถน ามาใชเ้พือ่สะทอ้นระดบัการเรยีนรู้
ของรายวชิาต่างๆ  เชน่ : R=Remember/Understand; A=Apply/Analyze; 
E=Evaluate/Create
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ขัน้ตอนที ่3 การออกแบบวธิกีารวดัผล 
Design outcome measures

• วธิกีารวดัผลแบง่ได ้2 วธิ ีแต่ละวธิมีคีวามเหมาะสมและแตกต่างกนั และใชร้ว่มกนั
เพือ่ triangulate การวดัผลจากหลายมมุมอง คอื
• การวดัผลทางตรง direct measures
• การวดัผลทางออ้ม indirect measures

• การวดัผลทางตรง เป็นการประเมนิระดบัผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามเกณฑ์
การวดัผลตามระดบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน (Learning outcome performance 
criteria) ตามรายวชิา กจิกรรมการเรยีนรู ้และการท าโครงงาน

• การวดัผลทางออ้ม เป็นการวดัผลเสรมิการวดัผลทางตรงและเกบ็หลกัฐาน ผลการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน แบง่ตามทศันคต ิมมุมอง พฤตกิรรม และความสามารถของ
ผูเ้รยีน ระหวา่งหรอืภายหลงัการเรยีนรูร้ายวชิา

• TABEE ก าหนดใหม้กีารวดัผลไมน้่อยกวา่ 3 วธิใีนแต่ละ Program outcomes
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Formative VS Summative

32



33



Examples of Assessment 
Methods
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เกณฑก์ารวดัผลตามระดบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
(Learning outcome performance criteria)

• เกณฑก์ารวดัผลตามระดบัการเรยีนรู้ Establishing Performance Criteria
• เกณฑน์ี้ อาจเป็นคะแนนสอบผา่นจากการสอบรายวชิา หรอื เกณฑต์ามตาราง
มาตรฐาน rubric rating ในการตรวจรายงาน ผลงาน ทีแ่สดงคุณภาพของผลงาน

• เกณฑก์ารวดัผลตามระดบัการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั Establishing Expected 
Results
• สามารถก าหนดเป็นจ านวนนบั อตัรารอ้ยละของจ านวนผูเ้รยีนที ่มรีะดบัผลลพัธ์
การเรยีนรูเ้กนิกวา่เกณฑก์ารวดัผลทีก่ าหนดไวก้่อนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูผลลพัธ์
เรยีนรูใ้นรายวชิา 

• หลกัสตูรสามารถก าหนดมาตรการปรบัปรงุทีเ่หมาะสมใหก้บัผูท้ีม่ผีลการเรยีนรูต้ ่า
กวา่เกณฑท์ีค่าดหวงั  
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ขัน้ตอนที ่4 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู Collecting 
Data

• กระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูม ี3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่
1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูผลงานของผูเ้รยีนทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการประเมนิผล
2. ประเมนิผลจากขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวม 
3. การเกบ็รกัษาขอ้มลูการประเมนิผลทางอเิลก็ทรอนิกส์
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Available/Existing Information for Outcome 
Assessment
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Rubrics
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Data Storing
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ขัน้ตอนที ่5 การวเิคราะหข์อ้มลูผลลพัธก์ารเรยีนรูแ้ละผลลพัธ์
การศกึษา Analyze and evaluate assessment data

• ม ี2 ขัน้ตอนก่อนการวเิคราะหข์อ้มลู
1. ตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่พจิารณาและตดัทิง้ขอ้มลูที ่ผดิปกตไิมอ่ยูใ่นพสิยัการ

ประเมนิ และพจิารณาแนวโน้มและรปูแบบการกระจายตวัของขอ้มลู 
2. ก าหนดวธิกีารวเิคราะหผ์ลทีเ่หมาะสมขนาดขอ้มลูกบัลกัษณะการกระจายตวัของ

ขอ้มลู อาจจะเป็นการนบัจ านวน หรอืการใชค้า่การวเิคราะหท์างสถติ ิแสดงจ านวน
ผูเ้รยีนทีผ่า่นเกณฑก์ารวดัผล

• ขอ้มลูม ี2 แบบ ทีต่อ้งเลอืกใชก้ารวเิคราะหใ็หเ้หมาะสม
1. เป็นขอ้มลูเชงิคุณภาพ  เชน่ ผา่น ไมผ่า่น สงูกวา่เกณฑ ์ผา่นเกณฑ ์หรอืต ่ากวา่

เกณฑ์
2. ขอ้มลูตวัเลขเชงิปรมิาณ เชน่ คะแนนสอบ และ คะแนนอตัรารอ้ยละ

• ขอ้มลูการวเิคราะหผ์ลสามารถแสดงไดโ้ดยใชจ้ านวนนบั และ/หรอื คา่อตัรารอ้ยละ
• ใหแ้สดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิสถติ ิเชน่แสดงคา่ Mean, median, mode, standard 

deviation, percentile.
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Presenting Data Analysis
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ขัน้ตอนที ่6 การเปิดเผยขอ้มลูและการ
รายงานผล Share Results

• ขัน้ตอนน้ีใหค้วามส าคญักบัการแปลความหมาย ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ประเดน็การ
ปรบัปรงุ และขอ้เสนอแนะเพือ่ก าหนดมาตรการและขัน้ตอนการปรบัปรุง
ผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และการปรบัปรงุคุณภาพการศกึษาของหลกัสตูร

• ขอ้แนะน าส าหรบัการเปิดเผยขอ้มลูการวเิคราะห์
1. ประสานงานกบัคณะวชิา หน่วยงานก ากบัการประเมนิผล เพือ่เขา้ใจบรบิทของการ

รายงานผล
2. พจิารณาและก าหนดวา่ใครเป็นผูอ้่านรายงานผลการวเิคราหแ์ละประเมนิผล
3. ก าหนดลกัษณะรายงานและเนื้อหารายงานตามขอ้ก าหนดความตอ้งการรายงานผล

ของผูอ้่าน
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ขัน้ตอนที ่7 การด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ขตามวงรอบการ
ประเมนิผล Reflect on process and start again

• ขัน้ตอนน้ีเป็นการ close loop กจิกรรมการประเมนิผลเพือ่แสดงขอ้เทจ็จรงิ
ทีพ่บ และก าหนดมาตรการการด าเนินการปรบัปรงุคุณภาพการศกึษาจาก
ขอ้มลูและขอ้เทจ็จรงิพบในการประเมนิผลลพัธก์ารเรยีนรูแ้ละการ
ประเมนิผลลพัธก์ารศกึษา

• กรณีทีส่ามารถปรบัปรงุแกไ้ขทนัทเีมือ่ close loop เชน่การปรบับทเรยีนใน
ชัน้เรยีน การปรบัการวดัผลภาคสนาม การปรบัการสอบวดัผลปลายภาค
การปรบัแกไ้ขการเรยีนรูจ้ากโครงการ

• บางกรณี ตอ้งรอการปรบัแกไ้ขกระบวนการประเมนิผล และทบทวน
แผนการประเมนิผลตามวงรอบการตรวจประเมนิ และปรบัปรงุหลกัสตูร ที่
ตอ้งใชก้ารเกบ็ขอ้มลู และเตรยีมทรพัยากรอื่น
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Re-Assessing of SLOs
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แผนการประเมินผล
Assessment Plan
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SLOs Assessment Plan
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SLOs Assessment Plan

49



Plan for SLOs Assessment 
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Plan for SLOs Assessment 
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การเขยีนรายงานประเมนิตนเอง (Self Evaluation Report)

Link: แบบรายงานประเมนิตนเองของสถาบนัการศกึษา
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แบบรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา.pdf
แบบรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา.pdf


ขอบคณุครบั
Q&A
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