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 “...การทีบ่คุคลจะพฒันาไดก้็ดว้ยปจัจยัประการเดยีวคอื 

การศึกษา. การศึกษานัน้แบ่งเป็นสองส่วน คอืการศึกษาดา้น

วชิาการ ส่วนหนึ่ง. กบัการอบรมบ่มนิสยัใหเ้ป็นผูม้จีติใจใฝ่ด ีใฝ่

เจรญิ มปีรกต ิละอายช ัว่กลวับาป ส่วนหนึ่ง. การพฒันาบคุคล

จะตอ้งพฒันาใหค้รบถว้นท ัง้สองสว่น...” 

       

      พระบรมราโชวาท 

      วนัที ่๒๔ มกราคม ๒๕๔๐ 

 



1.สมรรถนะและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องบณัฑติ 

1.1 บณัฑติในพระราชด ารสัพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หวั 9 ประการ 

 

ผูรู้จ้กัประยกุตท์ฤษฎ ี

ผูม้ีสติรูต้วั 

ผูรู้ม้ีปญัญารูค้ิด 

ผูม้ีเหตผุล 

ผูใ้ฝ่รูใ้ฝ่เรยีนอยู่เสมอ 

ผูร้บัผิดชอบ 

ผูรู้จ้กัเทคนิควธิบีรหิาร 

ผูรู้ก้ารจดัการ ประสานงาน และสือ่สาร 

ผูมี้คณุธรรม รูจ้กัท างานเพือ่คนอืน่ 



1.สมรรถนะและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องบณัฑติ 

1.2ศึกษิตหรอืปญัญาชน 6 ประการ 

 
เป็นผูม้ีวจิารณญาณ มีความคดิ 

ช านาญในการใชภ้าษา 

มีจรรยาประพฤตดิีงาม 

มีรสนิยมด ี

ใฝ่รูอ้ยู่เสมอ 

สามารถน าความคดิมาปฏบิตัิได ้



1.สมรรถนะและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องบณัฑติ 

1.3 บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดบัอดุมศึกษาแหง่ชาติ : 5+1 ดา้น 

(1 ความดี 1 ความรู ้1 ความคดิ  

2+1 ความสามารถ) 

 

ดา้นความสามารถซึ่งเป็นทกัษะความสมัพนัธ ์

ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

ดา้นความดีมีคุณธรรมจรยิธรรมและศีลธรรม 

ดา้นความรู ้

ดา้นความคดิซ่ึงเป็นทกัษะทางปญัญา 

ดา้นความสามารถซึ่งเป็นทกัษะวเิคราะหต์วัเลข 

การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดา้นความสามารถซึ่งเป็นทกัษะพสิยั/วชิาชีพ 



2.แนวคดิส าคญัของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 



การประกนัคุณภาพบณัฑติ : TQF 

1. TQF เป็นกรอบมาตรฐานข ัน้ต า่ของบณัฑติในแต่ละระดบัคุณวุฒ ิที่
สถาบนัอดุมศึกษาสามารถน าไปก าหนดรายละเอยีดใหส้อดคลอ้งกบั

เอกลกัษณ์บณัฑติตามปณิธานและอตัลกัษณ์ของสถาบนัอดุมศึกษาแต่

ละแห่ง 

2. TQF เป็นเครื่องมอืพฒันาคุณภาพบณัฑติ 

3. TQFเป็นการน าคุณภาพบณัฑติทีพ่งึประสงค ์มาเป็นเป้าหมายของการ
จดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลสมัฤทธิ์ท ัง้ระดบัรายวชิาและ

ระดบัหลกัสูตร 

 



การประกนัคุณภาพบณัฑติ : TQF 

4. TQF เป็นกลไกประกนัคุณภาพหลกัสูตรและรายวชิาเพือ่
คุณภาพบณัฑติทีพ่งึประสงค ์

5. TQF ท าใหเ้กดิการยอมรบัและการเคลือ่นยา้ยของกลุม่นิสติ
นกัศึกษาในกลุม่อาเซยีนเป็นหนึ่งในปี ค.ศ.2015 

 



TQF จ าเป็น แต่ไมเ่พยีงพอต่อการจดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาทีม่ี
คุณภาพ (วจิารณ ์พานิช : 2552) 

เงือ่นไข 

1. สถาบนัอดุมศึกษา จะมคีุณภาพไดแ้ทจ้รงิตอ้งวดัทีผ่ลลพัธก์าร

เรยีนรูข้องนิสตินกัศึกษา (มาตรฐานผลการเรยีนรู)้ ไดถ้กูตอ้ง 

2. ผูบ้รหิารตอ้งเป็นผูน้ าในการบรหิารงานใหเ้กดิคุณภาพแทจ้รงิ

คือ ผูบ้รหิารตอ้งเป็นผูข้บัเคลือ่นคุณภาพ โดยเฉพาะการ

จดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพของสถาบนัอดุมศึกษา 



TQF จ าเป็น แต่ไมเ่พยีงพอต่อการจดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาทีม่ี
คุณภาพ (วจิารณ ์พานิช : 2552) 

เงือ่นไข 

3. คณาจารยต์อ้งเรยีนรูแ้ละพฒันาศาสตรแ์ละศิลป์ในการจดัการ

เรยีนรูท้ีม่คีุณภาพแก่นิสตินกัศึกษาหรอื CQI ของการเรยีนรู ้

4. นิสตินกัศึกษาตอ้งการคุณภาพ ตอ้งการพฒันาปญัญา มใิช่แค่

ปรญิญาบตัร 



การพฒันาคุณภาพบณัฑติตาม TQF : การประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรยีนการสอน 

รายละเอยีดของหลกัสูตรและการ

กระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผล

การเรยีนรู ้

วางแผนปรบัปรุงและพฒันา

หลกัสูตรและรายวชิา 

รายละเอยีดของรายวชิาและ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) 
 

รายงานประจ าภาคและ

ประจ าปีการศึกษา 

กระบวนการเรยีนการสอนที่ท าใหบ้รรลุ

มาตรฐานผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวงั : กล
ยทุธก์ารสอน 
 

รายงานในแต่ละรายวชิา 

การวดัและประเมินผลการ

เรยีนรู ้: AfL, AaL 
และAoL ตามมาตรฐาน

ผลการเรยีนรู ้

ไดบ้ณัฑติที่มีสมรรถนะและคุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามกรอบคุณวฒุิ

ของสถาบนัที่ไม่ต า่กว่ามาตรฐานระดบัชาต ิเป็นบณัฑติคณุภาพเป็นที่

พงึพอใจของผูจ้า้งงานและสงัคม 
 

มาตรฐานคณุวฒุสิาขา

ของสถาบนั (5+1) 

Community-based 
Heritage-based 
Student-based 
Research-based 
Issue-based 
IT-based 

4 ปี 5 ปี      2 ปี 3 ปี 

Standard-Based  
Assessment 

(องิ domain , องิเกณฑ์) 

5 ปี  



3. การยอ้นพนิิจการประกนัคุณภาพระดบัอดุมศึกษาและ TQF  
    (ผศ.ดร. ป่ินแกว้ เหลอืงอร่ามศรแีละคณะ: 2556) 
 

 “การเกดิขึ้นของ TQF เป็นกลไกทีซ่  า้ซอ้นกบัระบบประกนัคุณภาพทีเ่พยีงพอ
อยู่แลว้ และไมส่ามารถพฒันามาตรฐานพื้นฐานดา้นวชิาการใหก้บั

สถาบนัอดุมศึกษาได ้TQF กลายเป็นเครื่องมอืทีเ่พิม่ภาระงานดา้นเอกสาร
โดยไมจ่ าเป็น” (ขณะน้ี สกอ. ก าลงัน า TQF รวมกบั IQA) 

 



4. หลกัการเรยีนรูแ้ละประเมนิการเรยีนรู ้

4.1 หลกักการเรยีนรู ้

 

1.การเรยีนรูเ้ป็นเรื่องของผูเ้รยีน โดยไดร้บัการ

กระตุน้เรา้จากผูส้อน 

2. เรยีนรูจ้ากสิง่ที่มีความหมายในสภาพจรงิและ

เรยีนอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ 

3. เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัมิีประสบการณ์ตรงในสภาพ

จรงิ 

4.ผูเ้รยีนทราบเป้าหมายและผลการเรยีนรูช้ดัเจนวดั

ประเมินได ้

5. เรยีนเป็นกลุม่ ตามหลกัปจุฉา วสิชันา 

6. เรยีนรูว้ธิเีรยีนรู ้ถกัทอเช่ือมโยงความรูไ้ด ้

7. เรยีนรูไ้ดด้ี ถา้ไดร้บัขอ้ตชิม 



   Pre-Modern, Era (ก่อน ค.ศ. 1920) 
   Modern Era (1920-1979) 
         แบบทดสอบปรนยั 
  Post-Modern Era (1980 + )   
   Testing & Evaluation     Assessment 
 Authentic    Performance   Portfolio 



องค ์4 ของการศึกษาไทย (4H) 

คุณลกัษณะของบณัฑติที่

พงึประสงค ์

วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรูห้รอืผล

การเรยีนรู ้

• พทุธิศึกษา 

• จรยิศึกษา 

• หตัถศึกษา 

• พลศึกษา 

• ใชภ้าษาไดด้ถีกูตอ้งท ัง้ภาษาพดูและภาษาเขยีน 

• ประพฤตดิ ีมารยาทด ี

• รสนิยมด ี

• คดิตรกึตรองถ่องแท ้

• เจรญิกาย เจรญิปญัญา แสวงหาความรู ้

• แปลความคดิเป็นการกระท าไดส้  าเร็จ 

ศึกษิต (Educated Person) 

ของ น.ม.ส. 

เช่ือมโยงกนัอย่าง

เฉพาะเจาะจง 

มาตรฐานผลการเรยีนรู ้: คุณภาพบณัฑติ 

• ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 

• ดา้นความรู ้

• ดา้นทกัษะทางปญัญา 

• ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 

• ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใช ้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ดา้นทกัษะพสิยั (ถา้ม)ี 

กจิกรรมการ

เรยีนรู ้

งานการประเมินองิ

วตัถปุระสงค/์องิ

เกณฑ ์

เตรียมผูเ้รียน 

สาธิตแสดง 

การบรรลุ 

วตัถุประสงค ์ • สิง่สนบัสนุน

การเรียนรู ้

• นโยบาย 

•แนวทาง 

•การบรหิาร 

การสนบัสนุน 

การสนบัสนุน 

บณัฑติในพระราชด ารสั 

พระเจา้อยู่หวั 



• วิธีการ 

• ยุทธศาสตร ์

(กิจกรรมการเรียนรู)้ 

ผลผลติ / ผลลพัธ ์

การเรยีนรู ้

วินิจฉัยปรับปรุง 

พัฒนา รวมสรุป 

เพ่ือรักษามาตรฐาน 

ประเมินเหตุและผล 

องิวัตถุประสงค์ได้ 

องิเกณฑ ์

องิพัฒนาการ (องิตน) 

องิกลุ่ม 

การประเมินเพ่ือการเรียนรู้  

การประเมินขณะการเรียนรู้ 

การประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้   

สิ่งแวดล้อม 

ปจัจยั

น าเขา้ 

การสนับสนุน 

การเรียนรู้ 

มาตรา 26 ใหส้ถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การ

สงัเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความ

เหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา 



ระบบการประเมินผลการเรยีน S.D 

   องิเกณฑ ์องิกลุม่ 30 71.70 10.78 

   องิเกณฑ ์ 30 66.33 9.42 

   องิกลุม่ 30 56.97 10.49 

n X 

ระบบอิงเกณฑอิ์งกลุ่ม > ระบบอิงเกณฑ ์> ระบบอิงกลุ่ม 



 Exploring 
multidimensional 
assessment 
methods   

 

 Selecting 
assessments 
susceptible 
to learning 

 Drawing on 
joint effects 
amongst 
colleagues 

 Aligning 
assessment to 
Teaching and 

Learning 

 

 Assessing students 
continuously 
 Making marking 
criteria accessible 

 Allowing students 
participation in 
assessment process 
 Providing Feedback 

 Using assessment 
to uncover learning  
 Analyzing and 
reporting results 



การประเมนิเพื่อตัดสินผลสัมฤทธ์ิ 

การประเมินความก้าวหน้า 



 

ประเภทของการ

ประเมิน 

 

ทฤษฎกีารเรยีนรู ้
 

วตัถปุระสงค ์
 

จุดเนน้ 

การประเมนิเพือ่การ

เรยีนรู ้(AfL): 
FORMATIVE 

การสรา้งสรรคน์ิยม 

(constructivist 
views) 

เขา้ใจวธิเีรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีน 
กระบวนและวธิกีาร

เรยีนรู ้(Learning how 

to learn) 

การประเมนิขณะ

เรยีนรู ้(AaL): 
FORMATIVE 

ปญัญานิยม (meta 
cognition)   
(cognitive views) 

ผูเ้รยีนเรยีนรูอ้ย่าง

อสิระ (autonomous 
learners)เป็นบคุคล
เรยีนรู ้

บทบาทในการเรยีนรู ้

และการประเมนิ

ตนเองของผูเ้รยีน 

(Active learners and 
self  assessment) 

การประเมนิผลการ

เรยีนรู ้(AoL): 
SUMMATIVE 

พฤตกิรรมนิยม 

(behaviorist views) 
ตรวจสอบการบรรลุ

เป้าหมายในการเรยีนรู ้
ผลการเรยีนรูต้าม

รายวชิา หลกัสูตรและ

สาขาวชิา 



การประเมนิตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) 
1. วดัและประเมนิการเรยีนรูจ้ากผลงานของการปฏบิตัติามสภาพจรงิของ

ผูเ้รยีน ปรมิาณและคุณภาพของผล จะบ่งบอกระดบัและความกา้วหนา้ใน

การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนได ้
2. วดัและประเมนิการเรยีนรูจ้ากพฤตกิรรมการเรยีนรู ้พฤตกิรรมการท างาน

ร่วมกนั และวธิกีารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมายการ

เรยีนรู ้การจดัระบบและวธิกีารเรยีนรู ้การด าเนินงานเรยีนรูต้ามแผนที่

ก าหนด การประเมนิความกา้วหนา้ในการเรยีนรู ้และการประเมนิผล

สมัฤทธิ์ และการปรบัปรุงการเรยีนรู ้โดยประเมนิตนเอง ประเมนิโดย

เพือ่น ประเมนิโดยครู และผูเ้กี่ยวขอ้ง ตามแนวคดิการประเมนิรอบดา้น 

(360 องศา) 
3. วดัและประเมนิผลการเรยีนรูห้รอืผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนโดยใช ้

แบบทดสอบ/แบบวดัมาตรฐาน 
4. วดัและประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการวางแผนการเรยีนรูแ้ละการ

ตระเตรยีมการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
5. น าขอ้มลูและสารสนเทศจาก 1-4 มาสะสมและจดัระบบแฟ้มสะสมผลงาน

ของผูเ้รยีน ทีเ่รยีกวา่ประจกัษพ์ยานการเรยีนรูแ้บบเอกสาร (Paper-
Based Learning Portfolio) หรอื แบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic 
Learning Portfolio) 

 



5. การปฏบิตัทิีด่ใีนการประเมนิการเรยีนรู ้: บญัญตั ิ10 ประการ 
1. ประเมนิการเรยีนรูต้ามหลกัการ Afl, AaL และ AoL 

2. ประเมนิสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและบูรณาการกบัการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

3. ใหแ้รงเสรมิในวธิแีกป้ญัหาของผูเ้รยีน 

4. วดัและประเมนิรอบดา้นตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

5. ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนอย่างเหมาะสม 

6. ตดิตามความกา้วหนา้ของผูเ้รยีนเป็นรายบคุคลท ัง้ในระดบัรายวชิาและหลกัสูตร 

7. ประเมนิท ัง้การสอนและการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

8. วดัและประเมนิพฤตกิรรมและผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและผูส้อน 

9. พงึกระตุน้ใหผู้เ้รยีนประเมนิผลงานดว้ยตวัเอง 

10. น าเสนอสารสนเทศจากการประเมนิการเรยีนรูเ้พือ่ประกอบการตดัสนิใจของ

ผูเ้รยีน ผูส้อน ผูบ้รหิาร และผูเ้กี่ยวขอ้ง 

 

 





ดา้นที่ ผลการเรยีนรู ้ ตวัอย่างกลยทุธก์าร

ประเมิน 

1 ความด ีมคีุณธรรม จรยิธรรม ศีลธรรม และ

จรรยาบรรณ 

 

การสงัเกตพฤตกิรรม 
การตรวจสอบผลงาน 
การรายงานตนเอง 
ประจกัษพ์ยานการเรยีนรู ้
การปฏบิตัติามขอ้ตกลง 
มาตรวดัความยุตธิรรมของ 

ETS 
 



ดา้นที่ ผลการเรยีนรู ้ ตวัอย่างกลยทุธก์ารประเมิน 

2 
 
 
 
 
 
3 

ความรู ้รูร้อบ และรูล้กึ 

 
 
 
 
 
ความคดิ ซึง่เป็นทกัษะทางปญัญา เช่น การ

คดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์การคดิแกป้ญัหา การคดิ

อย่างมวีจิารณญาณ 

 

การทดสอบ 
การท ารายงาน 
การวพิากษผ์ลงาน 
การน าเสนอผลงาน 
การสอบปากเปลา่ 

 
การประเมนิจากการมสี่วนร่วม

แสดงความคดิเหน็ 
ตรวจผลงาน/โครงการ 
สงัเกตพฤตกิรรมการมสี่วนร่วม 
การทดสอบและประเมนิตาม CLA 
ของ R.J. Shavelson 

 



ดา้นที่ ผลการเรยีนรู ้ ตวัอย่างกลยทุธก์ารประเมิน 

4 
 
 
 
 
 
 
 

5 

ความสามารถซึง่เป็นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บคุคล (และความรบัผดิชอบ) 

 
 
 
 
 
ความสามารถซึง่เป็นทกัษะการวเิคราะหต์วัเลข การ

สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น 

คณิตศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั การใชภ้าษาไทยและ

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร การรูเ้ท่าทนัสือ่ 

 

สงัเกตพฤตกิรรมการท างานและการมี

ส่วนร่วม 
ผลการประเมนิจากเพือ่น 
ประเมนิจากบทเรยีนทีไ่ดร้บัจากการถอด

ประสบการณ ์
ผลการท างานร่วมกนั 
แบบวดั EQ 
 

ตรวจผลงาน/โครงการ 
สงัเกตการมสี่วนร่วม 
ตรวจผลงาน 
สงัเกตพฤตกิรรม 
ตรวจรายงานและการน าเสนอ 

 



ดา้นที่ ผลการเรยีนรู ้ ตวัอย่างกลยทุธก์ารประเมิน 

6 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถทางวชิาชพี เช่น แพทย ์ครู 

 
 
 
 
 
 

ทดสอบภาคปฏบิตั ิ
ตรวจผลงาน 
สงัเกตพฤตกิรรม 
ประจกัษพ์ยานการเรยีนรู ้
แบบวดั AQ 

 



7. กลยุทธก์ารประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัหลกัสูตร/สาขาวชิา 
จาก “การตดิตามการมงีานท า” สู่ “การประเมนิมาตรฐานดา้นคุณภาพ

บณัฑติ” 

 
 



พ.ศ. หน่วยงาน กลยทุธก์ารประเมิน 

2525 ทบวงมหาวทิยาลยัจดัท าโครงการวจิยั

สถาบนัร่วมทกุมหาวทิยาลยัเกี่ยวกบั

ภาวะการท างานของบณัฑติ โดยม ีศ.ดร. 

วจิติร ศรสีอา้น เป็นประธาน 

แบบส ารวจภาวะการมงีานท าของ

บณัฑติ เป็นแบบส ารวจร่วมทกุ

สถาบนัอดุมศึกษา 

 

2531 จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั จดัท า

โครงการวจิยัสถาบนัแมบ่ท คุณภาพ

บณัฑติและปจัจยัส่งผลต่อคุณภาพ

บณัฑติจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ทีส่  าเร็จ

การศึกษาภายใน 5 ปีทีผ่่านมา (2524-

2528) โดยม ีศ.ดร. ชยัพร วชิชาวุธ เป็น

หวัหนา้โครงการ 

เก็บขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม 6 

ชดุ จากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 

10,235 คน ประกอบดว้ย บณัฑติ 
2,056 คน ผูใ้ชบ้ณัฑติ 1,528 คน 
บณัฑติทีศึ่กษาต่อ 529 คน อาจารย์

บณัฑติศึกษา 399 คน นิสติปจัจบุนั 

4,750 คน และอาจารยผู์ส้อนระดบั
ปรญิญาตร ี973 คน 



พ.ศ. หน่วยงาน กลยทุธก์ารประเมิน 

2544-2559  

 

ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ด าเนินการ

ประเมนิคุณภาพภายนอกสถาบนัอดุมศึกษา 

รอบที ่1, 2 และ 3 โดยพจิารณามาตรฐาน
ดา้นคุณภาพบณัฑติ  

ใหแ้ต่ละสถาบนัอดุมศึกษา

ออกแบบส ารวจและด าเนินการ

ส ารวจภาวะการมงีานท าของ

บณัฑติและความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้ณัฑติ 

2548-2556  ส านกังานพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ประเมนิสถาบนัอดุมศึกษาตามค ารบัรองการ

ปฏบิตัริาชการเกี่ยวกบัมาตรฐานดา้นคุณภาพ

บณัฑติ 
  

ใชต้วับง่ชี้คุณภาพบณัฑติชดุ

เดยีวกบั สมศ. 

 



พ.ศ. หน่วยงาน กลยทุธก์ารประเมิน 

2554 สถาบนัทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาตมิอบใหส้มาคมวจิยั

สถาบนัและพฒันาอดุมศึกษา

ด าเนินการวจิยัพฒันาระบบ 

วธิกีารทดสอบตามมาตรฐาน

การอดุมศึกษา: มาตรฐาน
ดา้นคุณภาพบณัฑติ 

การทดสอบระดบัชาตขิ ัน้อดุมศึกษา ประกอบดว้ยแบบทดสอบ

รวม 4 ฉบบั คอื  
1.แบบทดสอบการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร  
2.แบบทดสอบการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
3.แบบทดสอบการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยเีพือ่การด าเนิน
ชวีติ 
4.แบบทดสอบการใชค้ณิตศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั  
5.รวมท ัง้แบบส ารวจและแบบทดสอบอื่นๆไดแ้ก่ แบบส ารวจ
คุณธรรมและจรยิธรรมเพือ่การอยู่ร่วมกนัในสงัคม  
6.แบบทดสอบทกัษะวชิาชพีโดยสภาวชิาชพีหรอืกลุม่สาขาวชิา  
7.แบบส ารวจบณัฑติตามอตัลกัษณข์องมหาวทิยาลยั  
8.แบบส ารวจภาวะการมงีานท าของบณัฑติและ9.แบบส ารวจ
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบณัฑติจากผูใ้ชบ้ณัฑติ 



พ.ศ. หน่วยงาน กลยทุธก์ารประเมิน 

2555 ส านกังานเลขาธกิาร

สภาการศึกษาโดย 

ศ.ดร. สมหวงั พธิิ

ยานุวฒันแ์ละคณะ 

ท าการส ารวจ

สถานภาพตวับง่ชี้

การปฏรูิปการศึกษา

ทศวรรษทีส่อง : 1.6 
ผูส้  าเรจ็การศึกษา

ระดบัอดุมศึกษามี

คุณภาพระดบัสากล

และเป็นไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒ ิ

สาขาวชิาครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์ประกอบดว้ยกลุม่ตวัอย่าง เป็นนิสติปี

สุดทา้ย วชิาเอกการสอนวทิยาศาสตรแ์ละการสอนคณิตศาสตร ์จ านวน 21 

คน โดยใชเ้ครื่องมอืในการทดสอบและส ารวจดงันี้ 
1. แบบวดัคุณธรรมจรยิธรรม 
2. แบบทดสอบคณิตศาสตรแ์ละแบบทดสอบวทิยาศาสตร ์
3. แบบทดสอบศาสตรก์ารสอน 
4. แบบทดสอบการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
5. แบบทดสอบการตดัสนิใจ 
6. แบบทดสอบความฉลาดในการฝ่าวกิฤต 
7. แบบวดัความฉลาดทางอารมณ ์
8. แบบทดสอบภาษาไทยของสถาบนัสรินิธร 
9. แบบทดสอบภาษาองักฤษ (CUTEP) 
10.แบบวดัความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
11.แบบวดัพลงัสมรรถนะการสอน 
12.แบบวดัความสามารถทางการสอน  

สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์ใชผ้ลการทดสอบของสภาการพยาบาล ในปี พ.ศ. 

2552 และผลการส ารวจภาวะการมงีานท าของบณัฑติ 

 



พ.ศ. หน่วยงาน กลยทุธก์ารประเมิน 

2551-

2555  
OECD จดัท า
โครงการศึกษาความ

เป็นไปได ้ประเมนิ

ผลลพัธก์ารเรยีนรู ้

ระดบัอดุมศึกษา 

(Assessment 
of Higher 
Education 
Learning 
Outcome: 
AHELO) 

1.แบบทดสอบทกัษะท ัว่ไปประกอบดว้ย 

1.1 Critical Thinking 
1.2 Analytic Reasoning 
1.3 Problem Solving 
1.4 Written Communication 

เป็นค าถามเปิด มุง่วดัการปรบัตวัในระดบันานาชาตติามแนว CLA สรา้งโดย the 
Council for Aid to Education และแบบทดสอบเลอืกตอบพฒันาโดย 

Australian Consortium for education Research 
2.ทกัษะเฉพาะทางเศรษฐศาสตรแ์ละทกัษะเฉพาะทางวศิวกรรมศาสตร ์
กลุม่ตวัอย่างประกอบดว้ย นิสตินกัศึกษาช ัน้ปีที ่3-4 จ านวน 23,000 คน จาก
สถาบนัอดุมศึกษา 249 แห่ง จาก 17 ประเทศ คอื Abu Dhabi, Australia, 

Belguim-Flanders, Canada (Ontario), Columbia, 
Egypt, Finland, Italy, Japan, Korea, Kuwait, Mexico, 
Netherlands, Norway, Russia Federation, Slovak 
Republic, United States 
 



พ.ศ. หน่วยงาน กลยทุธก์ารประเมิน 

2557 ส านกังานการ

อดุมศึกษา โดยความ

ร่วมมอืจากสถาบนั

ทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาต ิไดจ้ดัการ

ทดสอบคุณภาพ

บณัฑติครุศาสตร/์

ศึกษาศาสตร ์ใน

โครงการครูมอือาชพี 

แบบทดสอบ 4 ฉบบั ประกอบดว้ย 
1. แบบทดสอบการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร 
2. แบบทดสอบการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
3. แบบทดสอบศาสตรก์ารสอนและกฎหมายการศึกษา 

4. แบบทดสอบการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 

 

ลกัษณะขอ้สอบเป็นแบบปรนยัและการเขยีนตอบ  
       มผูีเ้ขา้สอบ 5,331 คน 













สิง่เรา้ การตอบสนอง 



การแสวงหา

สารสนเทศ 

ความคิด

แกนหลกั 

จดบนัทึก

สิง่ที่รู ้

มอง 

องคร์วม 

ทีละขัน้ 

ทดสอบความรู ้

ฟัง ดู และลงมือท า 

(VAK) 

ตาดู หูฟัง 

ลงมือท า อะไร 
ใคร 

ท่ีไหน 

เมือ่ใด 

ท าไม 

อย่างไร 

จดบนัทึก 

ท างานเป็นทีม 

ไปรษณียบตัร 

จดัการ 

บนัทึกสียง 

แผนท่ีการเรียนรู ้

ภาพในสมอง 

ไดอะแกรม 

เนน้ความคิดใหม่ 

แผนภาพ 

10 ค าต่อวนั 

เท่ากบัไดเ้รียนรูภ้าษาใน 1 ปี 

การอ่าน 

บทละคร การย่อ 

สรุปดงัๆ 



4.1 การประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรมจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชพีสาขาพยาบาลศาสตรข์องนกัศึกษาและบณัฑติ 
 

ประเภทการ

ประเมิน 
สิง่ที่มุ่งวดั เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

AfL/ AaL 
 

คว าม รู ้ค ว าม เ ข ้า ใ จ   

เจตคติ และพฤติกรรม

ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม

แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ

วชิาชีพ  
วิ ธี ก า ร เ รี ย น รู ้ข อ ง

นักศึกษา 
 

แบบตรวจสอบรายการ

พฤตกิรรมที่พงึ

ประสงคด์า้นคุณธรรม

จรยิธรรม 
 

แบบประเมินผลงาน 
 

ใชก้ลยุทธก์ารประเมิน

ที่สอดคลอ้งเป็นส่วน

หน่ึงของกลยุทธ ์การ

สอน โดยเฉพาะการ

สงัเกตพฤติกรรมการ

แสดงออกของนักศึกษา

จากกระบวนการเรียนรู ้

และการท างานที่ไดร้บั

มอบหมายและจ า ก

ผลงาน 



4.1 การประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรมจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชพีสาขาพยาบาลศาสตรข์องนกัศึกษาและบณัฑติ 
 

ประเภทการ

ประเมิน 
สิง่ที่มุ่งวดั เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

AoL สมัฤทธผิลตามผลการ

เรยีนรูใ้นแต่ละรายวชิา 
•ดา้นความรูค้วาม

เขา้ใจ 
•การใหเ้หตผุลทาง

จรยิธรรม 

 

แบบทดสอบ 
แบบวดัมาตรฐานของ James Rest 
อตัราการเขา้เรยีน  
การตรงต่อเวลา  
การสง่งานครบถว้นในเวลาก าหนด  
การมีสว่นรว่มในการเรยีนและการ

ท างานกลุม่  
การปฏบิตัิตามขอ้ตกลงในการเรยีน  
ประจกัษพ์ยานการเรยีนรู ้

Item Form/ V FOR US 
ทฤษฎใีหเ้หตผุลทาง

จรยิธรรม Kohlberg   
ซึ่งมี 6 ขัน้ 
แบบบนัทกึสถติิและ

พฤตกิรรม 
แบบประเมินประจกัษ์

พยานการเรยีนรู ้



4.1 การประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรมจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชพีสาขาพยาบาลศาสตรข์องนกัศึกษาและบณัฑติ 
 

ประเภทการประเมิน สิง่ที่มุ่งวดั เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

ก า ร ท ด ส อ บ ข อ ง     

สภ า ก า รพ ย า บ า ล ใ น    

การออกใบอนุญาต เป็น

ผู ้ประกอบวิชา ชีพการ

พยาบาล, การผดุงครรภ ์

หรือการพยาบาลและการ

ผดุ งครรภ ์ (Licensing 
Certification)  

 

ความรู ้เกี่ยวก ับคุณธรรม

จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิ ช า ชีพ  และกฎหมายที่

เกี่ยวข ้องก ับการประกอบ

วิชาชีพ  การพยาบาลและ

การผดุ งครรภ ์ หรื อ วิ ช า

กฎหมาย และจรรยาบรรณ

วชิาชีพอืน่ 

แบบทดสอบรายวชิา

กฎหมายและ

จรรยาบรรณวชิาชีพฯ 

ของสภาการพยาบาล 

 

สรา้งแบบทดสอบ

รายวชิากฎหมายและ

จรรยาบรรณวชิาชีพฯ

ตามมาตรฐาน ของ

สภาการพยาบาล 



4.1 การประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรมจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชพีสาขาพยาบาลศาสตรข์องนกัศึกษาและบณัฑติ 
 

ประเภทการประเมิน สิง่ที่มุ่งวดั เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

การตดิตามผลภาวะการมี

งานท าของบณัฑติ 

(Tracer study or 
Follow-up Study) 

 

พฤติกรรมดา้นคุณธรรม

จรยิธรรมและการปฏบิตัิตาม

กฎหมายและจรรยาบรรณ

วชิาชีพฯ 

แบบส ารวจคณุภาพ

บณัฑติ ประเมินโดย

ผูบ้งัคบับญัชา 

ผูร้บับรกิาร เพือ่น

รว่มงาน และประเมิน

โดยตนเอง 

 

สรา้งแบบส ารวจตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวฒุดิา้นคุณธรรม

จรยิธรรมของบณัฑติ 



4.2 การประเมินผลการเรยีนรูด้า้นความรูข้องนกัศึกษาและบณัฑติสาขาพยาบาลศาสตร ์

 

ประเภทการประเมิน สิง่ที่มุ่งวดั เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

AfL/ AaL 

 

ความรูค้วามเขา้ใจ ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวฒุดิา้น

ความรู ้ 

วธิกีารเรยีนรูข้องนักศึกษา 

เครื่องมือวดัและ

ประเมินที่สอดคลอ้งกบั

กลยทุธก์ารสอน เช่น 

แบบฝึกหดั แบบทดสอบ

ย่อย การท ารายงานการ

คน้ควา้ 

เครื่องมือวดัที่

สอดคลอ้งกบักลยทุธ ์

การสอนและมุ่งวดั

ความรูค้วามเขา้ใจ

ตามกรอบมาตรฐาน

ดา้นความรู ้



4.2 การประเมินผลการเรยีนรูด้า้นความรูข้องนกัศึกษาและบณัฑติสาขาพยาบาลศาสตร ์

 

ประเภทการประเมิน สิง่ที่มุ่งวดั เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

AoL 
 

สมัฤทธผิลตามผลการเรยีนรู ้

ดา้นความรูใ้นแต่ละรายวชิา 
แบบทดสอบกลางภาคเรยีน 
แบบทดสอบปลายภาคเรยีน 
รายงานการศึกษาคน้ควา้ 
ประจกัษพ์ยานการเรยีนรู ้

มุ่ งว ัดผลการเรียนรู ้

ดา้นความรูต้ามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิเป็น

แ บ บ ท ด ส อ บ อิ ง

ม า ต ร ฐ า น ห รื อ        

องิเกณฑ ์



4.2 การประเมินผลการเรยีนรูด้า้นความรูข้องนกัศึกษาและบณัฑติสาขาพยาบาลศาสตร ์

 

ประเภทการประเมิน สิง่ที่มุ่งวดั เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

การทดสอบของ        

สภาการพยาบาล 
 

ความรูแ้ละความสามารถ

ของบณัฑติตามมาตรฐาน

สภาการพยาบาล 

แบบทดสอบมาตรฐาน

ของสภาการพยาบาล

ดา้นความรู ้8 ฉบบั 

เป็นการทดสอบ

ความรูแ้ละทกัษะตาม

มาตรฐานของสภา

การพยาบาล 



4.2 การประเมินผลการเรยีนรูด้า้นความรูข้องนกัศึกษาและบณัฑติสาขาพยาบาลศาสตร ์

 

ประเภทการประเมิน สิง่ที่มุ่งวดั เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

การติดตามผลภาวะการมี

งานท าของบณัฑติ 
 

ความรูข้องบณัฑติตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒุดิา้นความรู ้
แบบส ารวจคณุภาพ

บณัฑติดา้นความรู ้

ประเมินโดย

ผูบ้งัคบับญัชา 

ผูร้บับรกิาร          

เพือ่นรว่มงาน และ

ประเมินโดยตนเอง 

สรา้งแบบส ารวจตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวฒุดิา้น ความรู ้



ประเภทการประเมิน สิง่ที่มุ่งวดั เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

AfL/ AaL 
 

ความคดิอย่างมีวจิารณญาณ 

ความสามารถในการ

แกป้ญัหา ความสามารถ

พื้นฐานดา้นการวจิยั  

วธิกีารเรยีนรูข้องนักศึกษา 

 

เครื่องมือวดัที่ใชใ้นกล

ยุทธก์ารประเมินที่เป็น

สว่นหน่ึงของกลยทุธก์าร

สอนที่มุ่งทกัษะทาง

ปญัญา เช่น การท า

โครงการ การท า

แบบฝึกหดั การท า

รายงานการคน้ควา้  การ

รายงานปากเปลา่ 

การศึกษากรณีศึกษา 

เครื่องมือวดัทกัษะ

ทางปญัญาในกลยทุธ ์

การประเมินซึ่ง

สอดคลอ้งกบักลยทุธ ์

การสอนที่มุ่งให ้

นักศึกษาเกดิทกัษะ

ทางปญัญาต่างๆ

ในขณะการเรยีนการ

สอนด าเนินอยู่  

4.3 การประเมินผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปญัญาของนกัศึกษาและบณัฑติ

สาขาพยาบาลศาสตร ์



ประเภทการประเมิน สิง่ที่มุ่งวดั เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

AoL 
 

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนตาม

ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทาง

ปญัญา 
•ความคดิอย่างมี

วจิารณญาณ 
•ความสามารถในการ

แกป้ญัหา 
•ความสามารถพื้นฐานดา้น

การวจิยั 

แบบวดัความคดิอย่างมี

วจิารณญาณของ ETS  
แบบวดัความสามารถใน

การตดัสนิใจ 
แบบทดสอบเรยีงความ

ภาคขยาย (MEQ) 
แบบทดสอบการวจิยั 
ประจกัษพ์ยานการ

เรยีนรู ้

มุ่งวดัทกัษะทาง

ปญัญาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒุพิงึ

ใชแ้บบวดัมาตรฐาน

ในระดบันานาชาต ิ

หรอืระดบัชาต ิ 

4.3 การประเมินผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปญัญาของนกัศึกษาและบณัฑติ

สาขาพยาบาลศาสตร ์



ประเภทการประเมิน สิง่ที่มุ่งวดั เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

การทดสอบของสภาการ

พยาบาล 
 

ทกัษะทางปญัญาตามที่สภา

การพยาบาลก าหนด  
แบบทดสอบของสภาการ

พยาบาล 
เป็นการทดสอบ

ทกัษะทางปญัญาตาม

มาตรฐานสภาการ

พยาบาล 

4.3 การประเมินผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปญัญาของนกัศึกษาและบณัฑติ

สาขาพยาบาลศาสตร ์



ประเภทการประเมิน สิง่ที่มุ่งวดั เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

การติดตามผลภาวะการมี

งานท าของบณัฑติ 
 

ทกัษะทางปญัญาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒุ ิ
แบบส ารวจคณุภาพ

บณัฑติดา้นทกัษะทาง

ปญัญา ประเมินโดย

ผูบ้งัคบับญัชา 

ผูร้บับรกิาร          

เพือ่นรว่มงาน        

และตนเอง 

สรา้งแบบส ารวจตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวฒุดิา้นทกัษะ

ทางปญัญา 

4.3 การประเมินผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปญัญาของนกัศึกษาและบณัฑติ

สาขาพยาบาลศาสตร ์



ประเภทการ

ประเมิน 
สิง่ที่มุ่งประเมิน เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

AfL/ AaL 

 

ทกัษะความสมัพนัธ ์

ระหว่ า งบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ  

วิ ธี ก า ร เ รี ยน รู ้ข อ ง

นักศึกษา 

 

เครื่องมือที่ใชป้ระเมิน ตอ้งสอดคลอ้ง

กบักลยุทธก์ารสอน เช่น ใชก้ารแสดง

บทบาทสมมุติเป็นกลยุทธก์ารสอนใน

การประเมินนักศึกษาจากบทบาทการ

เ ป็ น ผู ้น า  ก า ร เ ป็ น ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม 

ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 

ก า รประ เมิ นพฤติ ก ร รมถึ ง ค ว าม

รบัผิดชอบในการท างานต่างๆ  

มุ่ ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น

พฤติกรรมที่แสดงถึง

ทกัษะความสมัพนัธ ์

ระหว่ า งบุคคลและ

ค ว า ม ร ับ ผิ ด ช อ บ

ในขณะการเรียนการ

สอนด าเนินอยู่ 



ประเภทการ

ประเมิน 
สิง่ที่มุ่งประเมิน เครื่องมือวดั แนวทางพฒันาเครื่องมือวดั 

AoL ความฉลาดทาง

อารมณ์ 
แบบวดัความฉลาดทาง

อารมณ์ของ Goleman 
เป็นแบบวดัเชิงสถานการณ์ พฒันา

โดย Goleman  

ทกัษะความสมัพนัธ ์

ระหว่างบคุคลและ

ความรบัผิดชอบ 

 

ประจกัษพ์ยานการเรยีนรู ้ ประเมินประจกัษ์พยานการเรียนรู ้

ต า มก ร อบคุณ วุฒิ ด ้า น ทักษ ะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 



ประเภทการประเมิน สิง่ที่มุ่งประเมิน เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

การทดสอบของสภาการ

พยาบาล 
 

? ? ? 



ประเภทการ

ประเมิน 
สิง่ที่มุ่งประเมิน เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

การติ ดตามผล

ภาวะการมีงานท า

ของบณัฑติ 
 

ทกัษะความสมัพนัธ ์

ระหว่ า งบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

แบบส ารวจคุณภาพบณัฑิตดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ  ประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชา 

ผูร้บับรกิาร เพือ่นรว่มงาน และตนเอง 

สรา้งแบบส ารวจตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น

คุณวุฒิด ้านทักษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม

รบัผิดชอบ 



4.5 การประเมินผลการเรยีนรูด้า้นการวเิคราะหแ์ละการสือ่สารของ

นกัศึกษาและบณัฑติสาขาพยาบาลศาสตร ์

ประเภทการ

ประเมิน 
สิง่ที่มุ่งวดั เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

AfL/ AaL 
 

ทกัษะการวเิคราะห ์

เชิงตวัเลข การสือ่สาร 

และการใชเ้ทคโนโลย ี 

วธิกีารเรยีนรูข้อง

นักศึกษา 

 

ก าหนดกลยทุธก์ารสอนใหค้รอบคลมุ

กลยทุธก์ารประเมินทกัษะการ

วเิคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และ

การใชเ้ทคโนโลย ี เช่นใชแ้บบสงัเกต 

และแบบประเมินทกัษะการพดูการ

เขียน การทดสอบทกัษะการฟงั การ

ใชเ้ทคโนโลย ี

เครื่องมือวดัและ

ประเมินตอ้งสอดคลอ้ง

กบักลยทุธก์ารสอนซึ่ง

เป็นการประเมินขณะ

การเรยีนการสอน

ด าเนินอยู่และเพือ่

ปรบัปรุงการเรยีนการ

สอนใหอ้ย่างทนัท่วงที  



4.5 การประเมินผลการเรยีนรูด้า้นการวเิคราะหแ์ละการสือ่สารของ

นกัศึกษาและบณัฑติสาขาพยาบาลศาสตร ์

ประเภทการ

ประเมิน 
สิง่ที่มุ่งวดั เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

 AoL 
 

ความสามารถในการสือ่สาร: 
การใชภ้าษาไทยเพือ่การ

สือ่สาร และการใช้

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

 แบบทดสอบ CU-TTP 
แบบทดสอบ CU-TEP, 
TOEFL, IELTS 

แบบทดสอบมาตรฐาน

ระดบัชาตแิละ

นานาชาติ 

ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยเีพือ่การด าเนินชีวติ 
แบบทดสอบภาคปฏบิตัิ   แบบทดสอบมาตรฐาน

ระดบัชาต ิ

ความสามารถในการใช้

คณิตศาสตรใ์นชีวติประจ าวนั 
แบบทดสอบ   แบบทดสอบมาตรฐาน

ระดบัชาต ิ



4.5 การประเมินผลการเรยีนรูด้า้นการวเิคราะหแ์ละการสือ่สารของ

นกัศึกษาและบณัฑติสาขาพยาบาลศาสตร ์

ประเภทการประเมิน สิง่ที่มุ่งวดั เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

การทดสอบของสภาการพยาบาล ? ? ? 



4.5 การประเมินผลการเรยีนรูด้า้นการวเิคราะหแ์ละการสือ่สารของ

นกัศึกษาและบณัฑติสาขาพยาบาลศาสตร ์

ประเภทการ

ประเมิน 
สิง่ที่มุ่งวดั เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

การติ ดตามผล

ภาวะการมีงานท า

ของบณัฑติ 

ความสามารถในการ

สื่อสารการใชภ้าษาไทย

และภาษาองักฤษ 
ความสามารถในการใช้

เทคโนโลย ี
ความสามารถในการใช้

ค ณิ ต ศ า ส ต ร ์ ใ น

ชีวติประจ าวนั  

แบบส ารวจคุณภาพบัณฑิตใน

ความสามารถทัง้ 3 ดา้น ประเมิน

โดยผู ้บ ังค ับบัญชา ผู ้ร ับบริการ 

เพือ่นรว่มงาน และตนเอง 

สรา้งแบบส ารวจตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ดา้นทกัษะการวิเคราะห ์

และการสือ่สาร  



ประเภทการ

ประเมิน 
สิง่ที่มุ่งวดั เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

AfL/ AaL ทกัษะการ

ปฏบิตัิทาง

วชิาชีพการ

พยาบาล  

 วธิกีาร

เรยีนรูข้อง

นักศึกษา 

 

ในขณะฝึกทกัษะทางวชิาชีพการพยาบาลโดย

กลยทุธก์ารสอนต่างๆ ตอ้งมีการประเมินการ

ปฏบิตัิที่สอดคลอ้งกบักลยทุธก์ารสอน เช่น 

สอนโดยการสงัเกตการณ์สาธติกต็อ้ง

ประเมินผลการเรยีนรูจ้ากการสาธติ สอนโดย

ฝึกใชห้อ้งปฏบิตัิการกต็อ้งประเมินผลปฏบิตัิใน

หอ้งปฏบิตักิารและอืน่ๆ เครื่องมือส าคญัน่าจะ

เป็นแบบสงัเกต แบบประเมินทกัษะทางวชิาชีพ 

แบบทดสอบภาคปฏบิตัิ 

สรา้งเครื่องมือวดัที่

สอดคลอ้งกบักลยทุธ ์

การสอนและสอดคลอ้ง

กบัทกัษะการปฏบิตัิทาง

วชิาชีพการพยาบาล น า

ผลประเมินไปเพือ่

ปรบัปรุงการเรยีนการ

สอนอย่างทนัท่วงท ี 



ประเภทการ

ประเมิน 
สิง่ที่มุ่งวดั เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

 AoL ผลส ัมฤทธิ์ ท า งก า ร

เ รี ย น ต า ม ผ ล       

การเรียนรูด้า้นทกัษะ

การปฏิบตัิทางวิชาชีพ

การพยาบาล 

•แบบทดสอบภาคปฏิบ ัติการปฏิบ ัติ   

ทางวชิาชีพการพยาบาล 
•แบบทด ส อ บ โ ด ย ศู น ย์ป ร ะ เ มิ น 

(assessment centers) 
•แ บ บ ท ด ส อ บ ค ว า ม ฉ ล า ด ใ น           

การฝ่าวกิฤตของ Paul Stoltz 
• ประจกัษพ์ยานการเรยีนรู ้

แ บ บ ท ด ส อ บ อิ ง

มาตรฐานการปฏิบตัิ

วิชาชีพที่มีความเป็น

มาตรฐาน 



ประเภทการ

ประเมิน 
สิง่ที่มุ่งวดั เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

การทดสอบของสภา

การพยาบาล 
ความรูแ้ละสมรรถนะ

การปฏบิตัิทางวชิาชีพ

พยาบาลตามที่สภาการ

พยาบาลก าหนด 

แบบทดสอบขอ้เขียน 8 รายวชิา

ของสภาการพยาบาล 
แบบทดสอบองิความรู ้

และสมรรถนะการ

ปฏบิตัิทางวชิาชีพ

พยาบาล 



ประเภทการ

ประเมิน 
สิง่ที่มุ่งวดั เครื่องมือวดั แนวทางพฒันา

เครื่องมือวดั 

ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล

ภาวะการมีงานท า

ของบณัฑติ 

ทกัษะการปฏิบตัิ

ทางวิชาชีพการ

พยาบาล 

แบบส ารวจคุณภาพบณัฑิตในทกัษะ

การปฏิบ ัติทางวิชาชีพการพยาบาล 

ประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชา ผูร้บับรกิาร 

เพือ่นรว่มงาน และตนเอง 

สรา้งแบบส ารวจตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ดา้นทักษะการปฏิบ ัติ

ทางวชิาชีพการพยาบาล  



 กิจกรรมขอใหก้ าหนดกลยุทธก์ารสอนใหส้อดคลอ้งกบั

ผลการเรียนรูใ้นรายวชิาใดวชิาหนึ่ง แลว้ก าหนดกลยุทธก์ารวดั

และประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธก์ารสอนและก าหนด  

กลยุทธ์การวดัและประเมิน เพื่อประเมินการบรรลุตามผล     

การเรยีนรูใ้หค้รอบคลมุท ัง้ AfL, AaL และ Aof 


