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แนวทางการวัดผลแบบ outcome-based assessment 

ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ รองอธิการบดี ฝายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 ตามแผนยุทธศาสตรที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหิดล มุงเปาใหจัดการศึกษาแบบ Outcome-Based 

Education (OBE) ซึ่งการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยปจจุบันสวนใหญยังเปนแบบ content-based 

education ที่ทําใหการวัดผลเพ่ือประเมินความรูที่นักศึกษาไดรับดวยวิธีการสอบขอเขียนเปนหลัก แมวาใน

ปจจุบันบางหลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหทันสมัย เนนการมีสวนรวมในการเรียนรูของ

นักศึกษา เพ่ิมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริมการเรียนรูมากข้ึน เพ่ือใหบรรลุการเปลี่ยนแปลงตามแผน

ยุทธศาสตร จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองทําความเขาใจ สื่อสาร และถายทอดแนวปฏิบัติการจัดการศึกษา

แบบ outcome-based education โดยท่ีปจจัยแหงความสําเร็จ คือการปฏิรูปหลักการวัดผลและการ

ประเมินผลแบบ outcome-based assessment ที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินสัมฤทธิผลของนักศึกษาตาม 

learning outcomes เมื่อผานกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา (ตาม course learning outcomes) 

หรือในหลักสูตร (ตาม program learning outcomes) โดยที่วิธีวัดผลตาง ๆ ตองมีความสอดคลองกันกับ

วิธีการเรียนการสอน (teaching and learning methods) และ learning outcomes ที่กําหนดไวในรายวิชา

หรือหลักสูตร นอกจากนี้ยังตองเปนวิธีการวัดผลที่มี validity มี reliability ตามมาตรฐานการวัดผลดวย 

 วัตถุประสงคของบทความนี้ เพื่อเสนอแนะแนวทางการวัดผลแบบ outcome-based assessment 

ที่มีหลักการแตกตางจากวิธีการวัดผลทั่วไปที่ใชกันอยูในปจจุบัน และเพ่ือแนะนําแนวทางการพัฒนาวิธีการ

วัดผลและการตัดสินผลแบบ outcome-based assessment สําหรับนักศึกษาที่เรียนจบในรายวิชาดวย 

1. ลักษณะและการวัดผลแบบ outcome-based assessment 

1.1 เนนการวัดผลที่เปนผลลัพธ (outputs) หรือ ผลผลิตสุดทาย (end products) 

 หลักการที่สําคัญของ outcome-based assessment คือการมุงเนนประเมินผลลัพธ (outputs) 

หรือ ผลผลิตสุดทาย (end products) ของนักศึกษา ซึ่งแตกตางจากการวัดผลจากการเรียนการสอนแบบ

บรรยายใหความรูโดยอาจารย และสอบวัดความรูท่ีอาจารยสอนจากตัวนักศึกษา แต outcome-based 

assessment จะเนนที่การประยุกตใชความรูและสามารถแสดง (performance) ใหเห็นถึงภูมิความรู ทักษะ

และเจตคติที่นักศึกษาตองทําไดตามบริบทเงื่อนไขที่ พึงประสงคเมื่อนักศึกษาเรียนจบรายวิชา ซึ่งเปน 

outcomes ที่ไดแจงใหนักศึกษาทราบและเขาใจกอนขึ้นเรียนในรายวิชา วาเมื่อจบแลวจะวัดผลดวยการ
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ประเมินอะไร ประเมินอยางไร และเปนท่ีเชื่อวันไดวานักศึกษาจะบรรลุ outcomes ตาง ๆ ตามที่กําหนดไว 

โดยมีหลักการตัดสินผลท่ีอิงเกณฑ (criterion) ไมใชอิงกลุม (norm referencing) 

1.2 หลักการวัดผลแบบ outcome-based assessment ใชการตัดสินผลแบบอิงเกณฑ (criterion 

referenced) 

 วิธีการตัดสินผลการสอบของนักศึกษาแตละคนที่เขาสอบดวยวิธีตาง ๆ จะเปลี่ยนไปเกือบทั้งหมด โดย

ลดความสําคัญของการใชหลักการอิงกลุม (norm curve) ที่ใชวิธีการตัดสินผลดวยการเปรียบเทียบผลลัพธ

หรือคะแนนที่ไดระหวางนักศึกษาในกลุมเดียวกัน และเปลี่ยนมาใชหลักการการตัดสินผลแบบอิงเกณฑเปน

สําคัญ ซึ่งหมายถึงการวัดผลลัพธหรือผลผลิตสุดทายของนักศึกษาแตละคนเทียบกับเกณฑที่ไดกําหนดไว

ลวงหนา (expected learning outcomes) ซึ่งเปนเกณฑที่กําหนดข้ึนโดยไมไดขึ้นกับผลลัพธหรือผลผลิตของ

นักศึกษาคนอ่ืน ๆ ที่เรียนในรายวิชาเดียวกัน การกําหนดสัญลักษณผลการเรียน (grade) ก็กําหนดตามเกณฑที่

ไดตั้งไวตั้งแตเริ่มเปดเรียนรายวิชานั้น ๆ ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาไดรับทราบถึงเปาหมายที่จะตองทําใหไดใน

ระดับผานหรือระดับ A หรือชวยใหนักศึกษาประเมินตนเองไดวายังมีความรูความสามารถหางไกลจาก

เปาหมายเพียงใด 

1.3 การวัดผลแบบ outcome-based assessment เปนการวัดผลอยางตอเนื่อง 

 Outcome-based assessment มีลักษณะเฉพาะท่ีตองใชวิธีการสอบที่หลากหลายและตองทําบอย 

ๆ (continuous) เพื่อเปนตัว guide นักศึกษาหรือ feedback ใหมุงไปสู outcomes ตาง ๆ ที่กําหนดไวใน

รายวิชา การ feedback จากผลการสอบจะชวยใหอาจารยผูสอนสามารถชวยแนะนําแนวทางการปรับปรุงการ

เรียนใหนักศึกษามีความกาวหนาในการเรียนรู ซึ่งวิธีการสอบนั้นไมจําเปนตองเปนแบบ formal ในทุกครง 

และนับเปนกลยุทธในการชี้ใหนักศึกษาทราบจุดออนจุดแข็งของตนเอง และชวยทําใหนักศึกษาไดเรียนรูเปน

ลําดับจนประสบความสําเร็จได 

1.4 การวัดผลแบบ outcome-based assessment สามารถปรบใชเพื่อประเมินท้ังแบบ formative 

และแบบ summative assessment 

 การวัดผลแบบ formative assessment มีไว เ พ่ือประเมินความกาวหนาของผู เรียนใหมุ งสู  

outcomes ตาง ๆ ที่ตองบรรลุหรือเปนผูที่มีความสามารถ (competent) ถาประเมินแลวนักศึกษายังมี

ผลลัพธหรือผลผลิตที่ไมถึงเกณฑที่กําหนดไว อาจารยผูสอนตองทําหนาที่ชวยแนะนําวาขาดอะไรและจะพัฒนา

ไดอยางไร เ พ่ือใหนักศึกษาสามารถทําไดจนถึงเกณฑและเปนผูมีความสามารถ (competent) สวน 

summative assessment เปนการสอบแบบ formatl ณ เวลาท่ีนักศึกษาเรียนจบรายวิชาหรือหลักสูตร และ

มีการตัดสินใหเปนผาน ไมผานเกณฑ หรือใหเปนสัญลักษณ (grade) ตามเกณฑที่กําหนดไว 
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1.5 การวัดผลแบบ outcome-based assessment กับมาตรฐานการสอบ 

 มาตรฐานการสอบที่ทราบกันมา reliability ของขอสอบหมายถึงความเชื่อมั่นในการวัดผลการเรียน 

(consistency of measurement) ทั้งนี้การวัดผลแบบ outcome-based assessment ก็เอ้ือตอความเชื่อ

มันหรือ reliability โดยมีการกําหนด outcomes ชัดเจน และมีการกําหนดเกณฑที่ชัดเจนสําหรับการวัดผล 

ซึ่งจะคงที่ตลอดไมวาอาจารยทานใดเปนผูคุมสอบหรือนักศึกษาคนใดที่ถูกสอบ ซึ่งอาจารยผูสอนสามารถใช

เปนเกณฑในการเตรียมสอบ พัฒนาขอสอบและกําหนดวิธีการจัดสอบ ทั้งนี้ outcomes ตาง ๆ และเกณฑได

ประกาศใหเปนที่ทราบกันทั่วทั้งนักศึกษาและอาจารย จึงเปนกลไกสําคัญในการกํากับใหกระบวนการวัดผลมี

ความเชื่อมั่นที่คงท่ี (consistency) โปรงใสและมีมาตรฐาน 

1.6 ความเที่ยงตรง (validity) ของวิธีการวัดผลแบบ outcome-based assessment 

 ความเที่ยงตรง (validity) หมายถึง วิธีการสอบและเกณฑจะตองตรงกันกับ outcomes ตาง ๆ ที่

ตองการวัด ถามีการสอบที่วัดผลนอกเหนือจากที่กําหนดไวจะถือวาไมมีความเที่ยงตรง (invalid) เชนการ

กําหนดชิ้นรายงานภาษาอังกฤษใหนักศึกษาสงเก็บคะแนนและอาจารยประเมินผลงานนั้นตาม outcomes ที่

กําหนดไว หากอาจารยหักคะแนนเนื่องจากนักศึกษาเขียนรายงานผิดไวยากรณ ทั้ง ๆ ที่ไมไดกําหนดเกณฑการ

ใหคะแนนไววารายงานตองเขียนใหถูกไวยากรณ กรณีนี้ถือวาวิธีการวัดผลไมเที่ยงตรง (invalid) และยังไม

ยุติธรรมกับนักศึกษาดวย 

1.7 วิธีการวัดผลแบบ outcome-based assessment ตองรวมถึงการวัดผลแบบบูรณาการดวย 

(integrated assessment) 

 การวัดผลแบบบูรณาการเปนวิธีการวัดผลที่ดีในการแสดงหลักฐานที่เชื่อมั่นไดวานักศึกษาไดบรรลุ 

outcomes ตาง ๆ ขอรายวิชาหรือหลักสูตรไดชัดเจน เปนการรวบรวมผลลัพธหรือผลผลิตของนักศึกษาจาก

ทั้ง formative และ summative assessment เพื่อใหนักศึกษาสามารถแสดงออก (demonstrate) ถึง

ความสามารถ (competentce) ในการบูรณาการการใชความรู ทักษะและเจตคติ outcomes ตางๆ ที่กําหนด

ไว ซึ่งเปนเรื่องที่ เปนไปไมได หากเลือกใชวิธีการสอบขอเขียนวิธีเดียว แลวมาสรุปวานักศึกษาบรรลุ 

outcomes ตาง ๆ ของรายวิชานั้น 

1.8 การวัดผลแบบ outcome-based assessment สอดคลองกับกระบวนการอื่น ๆ ในการจัดการศึกษา 

 เปาหมายของการเรียนรูของนักศึกษาคือ ผลการเรียนรูของหลักสูตรที่ไดกําหนดไว (expected 

learning outcomes) การท่ีนักศึกษาจะบรรลุผลการเรียนรูได ตองมีการจัดการศึกษาใหนักศึกษาไดเรียนรู

ตั้งแตลําดับตน ๆ จนมีความรูเพ่ิมสูงข้ึนถึงระดับสูงสุดของ competency ที่กําหนดไว ดังนั้น outcomes ตาง 

ๆ ของแตละรายวิชาตองมีความสอดคลองกับ outcomes ตาง ๆ ที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยตองจัดการใหมี
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ความสอดคลองระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน (teaching and learning methods) และวิธีการวัดผล 

(assessment methods) ใหบรรลุ learning outcomes ดวย ดังแสดงในแผนภาพที่ 1.1 

[ภาพ] 

ภาพที่ 1 แสดงความสอดคลองและบูรณาการของการวัดผลกับกระบวนการจัดการศึกษาอื่น ๆ 

2. การนําไปปฏิบัติตามหลักการวัดผลแบบ outcome-based assessment 

 แนวทางข้ันตอนในการนําแหลักการวัดผลแบบ outcome-based assessment ไปปฏิบัติสามารถ

ดําเนินการไดดังตัวอยางและขั้นตอนตาง ๆ ตอไปนี ้

2.1 เริ่มตนจากการวิเคราะห 1 รายวิชาที่กําลังเปดสอนอยูในปจจุบันนี้ และถามคําถามวา “อะไรเปน 

learning outcomes (ท้ัง generic และ specific outcomes) ที่คาดหวังจากนักศึกษา ใหสามารถแสดง 

(demonstrate) ใหเห็นเมื่อเรียนจบวิชานี้” 

 กอนที่จะกําหนดหลักการและวิธีการวัดผลในรายวิชานี้ จะตองทราบกอนวา learning outcomes 

ตาง ๆ ของรายวิชานี้คืออะไร นับเปนสัมฤทธิผลของการเรียนรูที่เกิดข้ึนเมื่อนักศึกษาไดผานกระบวนการและ

กิจกรรมการเรียนรูในรายวิชานี้ outcomes นี้หมายถึง ความสามารถในการทําความเขาใจและประยุกต

ความรูและทักษะ (psychomotor process) มาเปนพฤติกรรมหรือการแสดงออก (performance) ที่มองเห็น 

วัดประเมินได การกําหนด outcomes ที่ดีในรายวิชาหรือหลักสูตร แนะนําใหนําดวยคํากิริยาตาง ๆ ดัง

ตัวอยางเชน 

 Describe 

 Write 

 Define 

 Analyze 

 Explain 

 Construct 

 Organize 

 Apply 

 Evaluate 

 Create 
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คํากิริยาเหลานี้ครอบคลุมระดับการเรียนรูที่นักศึกษาจะทําไดจากงายไปสูระดับที่สูงข้ึน ดังนั้นการกําหนด 

learning outcomes จะตองกําหนดระดับที่เหมาะกับความสามารถของนักศึกษา และยังตองมีความ

สอดคลองกับวิธีการวัดผลดวย นอกจากนี้ในแตละรายวิชาหรือหลักสูตรยังตองกําหนด generic outcomes 

และ specific outcomes (เปนสัมฤทธิผลเฉพาะของรายวิชามักเปนความรูและทักษะทางวิชาชีพ) สําหรับ 

generic outcomes เปนผลลัพธสําคัญที่ใชหลอหลอมคุณลักษณะผูเรียนตามวิสัยทัศน พันธกิจของคณะและ

มหาวิทยาลัย ตัวอยางเชน เปน outcomes ที่นักศึกษาสามารถ 

 Identify and solve problems 

 Work in team 

 Organize and manage herself 

 Collect, analyze and evaluate information 

 Communicate effectively 

 Use science and technology 

 Recognize problem solving context 

2.2 พิจารณาวิธีการวัดผลท่ีกําลังใชอยูในรายวิชา 

 โดยขอใหตอบคําถามตอไปนี้ 

 รายวิชานี้กําหนด learning outcomes ตาง ๆ ไดชัดเจนแลวหรือไม 

 วิธีการวัดผลที่ใช ประกอบดวยวิธีการสอบที่หลากหลาย เพ่ือประเมิน learning outcomes ตาง ๆ 

ของรายวิชาหรือไม 

 วิธีการวัดผลที่ใช สามารถประเมิน learning outcomes ตาง ๆ หรือไม และการสอบแตละชนิดชวย 

guide ใหนักศึกษาบรรลุ outcomes ที่คาดหวังหรือไม มีความสอดคลองกับ learning activities 

หรือไม 

 วิธีการสอบที่ใช มีความหลากหลาย และมีความถี่แคไหน 

 นักศึกษาไดรับ feedback เพียงพอหรือไม 

 วิธีการวัดผลท่ีนิยมใชกัน เชน multiple choice question exam การทําชิ้นงานสง ยังอาจใชไดเพื่อ

ประเมินความสามารถที่เปน outcome บางดานของนักศึกษา แตเปนไปไมไดที่จะครอบคลุม outcomes ตาง 

ๆ ที่คาดหวังไดหมดทุกดาน ไมครอบคลุม learning styles และหรือจุดแข็งในการเรียนรูของนักศึกษาไดทุก

คน ยังมีวิธีการวัดผลอ่ืน ๆ ที่ควรนํามาใชหรือไม 
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2.3 พิจารณาปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีการวัดผลในรายวิชานี้ เพื่อใหครอบคลุม outcomes ท่ีคาดหวังตาง 

ๆ 

 โดยการตอบคําถามตอไปนี ้

 มีทักษะไหนที่ตองการใหนักศึกษาแสดงใหเห็นวาทําไดดวยตนเอง 

 มีคําถามหรือวิธีการสอบอะไรท่ีควรดัดแปลงหรือเพ่ิมในการสอบตาง ๆ ทั้งขอเขียนอัตนัย ปรนัย หรือ

วิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ ที่ชวยเสริมศักยภาพและประเมิน outcomes ตาง ๆ ไดดีขึ้น ชัดเจนขึ้น 

ตัวอยางเชน การเขียนรายงาน การเขียนบันทึกประจําวัน รวมกิจกรรมอภิปราย ใหทําการสํารวจรวบ

รวบและวิเคราะหขอมูล เปนตน 

2.4 กําหนดหนดเกณฑตัดสินผลการสอบท่ีใชในรายวิชา แนะนําใหหาทางใชวิธีการตอรองกับนักศึกษา 

 ลักษณะสําคัญท่ีสุดของการวัดผลแบบ outcome-based assessment คือ การกําหนดเกณฑที่

สัมพันธกับ outcomes ที่คาดหวังในรายวิชา ซึ่งหากเปนเกณฑที่ไดมาจากการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวน

รวมดวย จะเปนเรื่องที่ดีมาก ทั้งนี้เพื่อใหทั้งผูสอนและผูเขาทดสอบไดทราบถึงเปาหมาย และระดับความ

ตองการของ outcomes ดานตาง ๆ เมื่อจบการเรียนในรายวิชา ซึ่งจะชวยกระตุนการเรียนรู เกิดความโปรงใส

และยุติธรรมดวย คําถามที่จะชวยดําเนินการจัดทําเกณฑตัดสินผล ไดแก 

 อะไรคือ learning outcome สําหรับดานนี้ ขอนี้ อะไรคือเกณฑที่จะบรรลุ outcome ดังกลาว ใช

หลักฐานอะไรที่จะทําให เชื่อมั่นไดวานักศึกษาบรรลุ outcome ดานนี้  ขอนี้  เพื่อแสดงวามี

ความสามารถ (performance) หรือ competent 

 เกณฑตัดสินนี้ ไดประกาศใหเปนท่ีรับรูแกนักศึกษาและคณาจารยทุกคนเปนการลวงหนาแลวหรือไม  

 มีการกํากับติดตาม หาโอกาสแจงใหนักศึกษารับทราบเปนระยะ ๆ ถึงการประเมินความกาวหนาใน

ความสามารถของนักศึกษา (formative assessment) หรือ feedback วายังมีจุดออนที่ตองพัฒนา

กอนที่จะบรรลุ outcome ที่คาดหวังหรือไมอยางไร 

 เกณฑตัดสินผลที่กําหนดนี้ สามารถแยกแนะไดอยางชัดเจนหรือไม ระหวสางนักศึกษาที่ยังไมบรรลุ 

competency กับนักศึกษาที่เกง ท่ีสามารถแสดงใหเห็นวามีความสามารถ (competent) และพรอม

ที่จะเรียนรู (competency) ในระดับที่สูงข้ึนตอไปได 

3. การกําหนดเกณฑอางอิงและการตัดสินเกรด 
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 เกณฑอางอิงเปนการกําหนดจากการพิจารณาในภาพรวมของ outcome แตละตัว วาตองการใหทํา

อะไรได เมื่อผูเรียนไดเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตร เกณฑจะตองมีการกําหนดรายละเอียดในดานตาง ๆ ที่

สําคัญ ทั้งความรู ทักษะ และเจตคติที่ผูเรียนสามารถทําได ซึ่งแบงระดับความสามารถเปน 

 Highly competent 

 Competent 

 Less competent หรือแบงเปน 

 First Class 

 Second Class 

 Fail เปนตน 

 การกําหนดเกณฑอางอิงที่ชัดเจนแบงเปนระดับดังกลาว จะเปนแนวทางที่ดีที่สุดสําหรับทั้งอาจารย

และนักศึกษาไดใชเปนแนวทางกําหนดเปาหมายการเรียนรูของนักศึกษา เพ่ือใหบรรลุผลลัพธการเรียนรู ชวย

ใหการวัดผลมีความเชื่อม่ัน (reliability) เพราะอาจารยตัดสินผลดวยเกณฑอางอิงเดียวกัน มีความเที่ยงตรง 

(validity) เพราะบอกไดชัดเจนวาตองการวัดผลลัพธอะไร และตองการผลงานระดับไหนที่จะทําใหนักศึกษา

สอบผานที่ระดับความสามารถตาง ๆ กัน ขอแนะนําในการกําหนดเกณฑอางอิง มีขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี ้

3.1 เริ่มตนจาก outcomes ท่ีตองการวัดผล 

 ตองมีทั้ง generic และ specific outcomes ที่ชัดเจนของรายวิชาหรือหลักสูตร (ตามขอที่ 2.1) 

3.2 กําหนดหรือเลือกวิธีที่จะใชสอบเพื่อวัดผล 

 ตองพิจารณาเลือกวิธีการสอบหรือชิ้นงานท่ีจะใหนักศึกษาทําสง มีความสอดคลองกับ learning 

outcomes หรือสอดคลองกับขอกําหนดของ outcomes ที่ระบุไวในรายวิชาหรือหลักสูตร (ดูขอ 2.2 และ 

2.3) 

3.3 กําหนดรายละเอียดของวิธีการสอบหรือวิธีการทํางานสง 

 ข้ันตอนนี้ตองใหความสําคัญตอการวิเคราะหสวนตาง ๆ ของการสอบหรือชิ้นงานที่ตองสง จะตองระบุ

ใหชัดเจนวาตองการอะไร ตัวอยางเชน กําหนดวานักศึกษาตองอธิบายหรือสรุปหลักการ (define concept) 

และตามดวยการอภิปรายพรอมกับวิเคราะหหลักการดวย (discuss and critically evaluate) 

3.4 กําหนดเกณฑอางอิงในแตละวิธีท่ีจะใชสอบ 
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 เกณฑอางอิงหมายถึงหลักฐานที่ตองการไดเห็นหรือไดรับที่แสดงถึงความสามารถของผูเรียนท่ีบรรลุ 

expected learning outcomes ของรายวิชาหรือหลักสูตร วิธีการแปลง outcomes ออกมาเปนเกณฑ

อางอิง คือ การหาทางตอบคําถามวา จะรู ไดอยางไรวาผู เรียนไดบรรลุ outcomes ตาง ๆ (achieve 

outcomes) เกณฑอางอิงนี้ตองมีความสอดคลองกับ course learning outcomes และ teaching and 

learning activities และตองประกอบดวยการแสดงออกถึงความสามารถดานตาง ๆ เชน ความรู ทักษะ เจต

คติ เปนตน  

3.5 พจิารณากําหนดรายละเอียดของเกณฑในแตละวิธีท่ีจะใชสอบ 

 ในขั้นตอนนี้เปนการกําหนดรายละเอียดท่ีเปนหลักฐานวาผูเรียนทําไดจริงในแตละชนิดของการสอบ 

รวมทั้งในแตละดานท่ีตองการใหผูเรียนทําไดจริง เชน กําหนดใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นในระดับ critical 

evaluation ไมใชแค description เปนตน 

3.6 กําหนดระดับของผลลัพธที่ผูเรียนทําได 

 เปนการกําหนดรายละเอียดของความสามารถระดับตาง ๆ เชน highly competent สําหรับ 

specific outcome ของรายวิชานี้ ผูเรียนตองแสดงความสามารถหรือทํางานอะไรหมีผลลงานมีหลักฐานมาก

นอยเพียงใด หรือ ยังตองมี critical analysis อะไรรวมดวย เปนตน 

3.7 กําหนดรายละเอียดของเกณฑระดับ competent 

 ดําเนินการเชนเดียวกันกับขอ 3.7 แตเปนรายละเอียดสําหรับประเมินระดับ competent ตองการ

เห็นหรือใหผูเรียนทําอะไรได หรืออาจารยอาจพิจารณาวาความสามารถหรือผลงานระดับ competent 

แตกตางจากระดับ highly competent ตรงไหนบาง ซึ่งควรแบงใหชัดเจน และถาแปลงเปนเกรด ก็จะไดงาย

วา A = Highly competent, B = competent เปนตน 

3.8 กําหนดรายละเอียดของเกณฑระดับ not yet competent 

 ดําเนินการเชนเดียวกับขอ 3.7, 3.8 

 

 โดยสรุปที่กลาวมา เปนแนวทางในการทํา outcome-based assessment ซึ่งมีกระบวนการ ข้ันตอน

ตาง ๆ เปนตัวอยางใหอาจารยผูสอนลองวิเคราะหทําตาม ซึ่งในความเปนจริงอาจไมจําเปนตงแบงข้ันตอนแบบ 

outcome-based education ดวยความคาดหวังที่จะไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสามารถทํางานไดดีหลัง
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สําเร็จการศกึษา ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่จะเปนปญญาของแผนดิน มีบัณฑิตเปนผูที่รูแจงรูจริง สามารถ

นําความรูไปประยุกตใชใหเปนประโยชนกับสังคมอยางมีจริยธรรม 

 

 

 

 

 


