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1. Mission and outcomes
2. Educational programme
3. Assessment of students
4. Students
5. Academic staff/faculty
6. Educational resources
7. Programme evaluation
8. Governance and administration
9. Continuous renewal



Assessment of Students

 Who is responsible for the assessment 
policy?

 How does the medical school monitor the 
reliability and validity of assessment?

 How are assessment practices made 
compatible with education objectives and 
learning methods?



Assessment of Students

 To which extent is integrated assessment of 
various curricular elements obtained?

 Do assessment methods demonstrate that 
outcome are met or not met?



AREA 3: ASSESSMENT OF STUDENTS
องคป์ระกอบที่ 3: การประเมนิผลนิสิตนกัศึกษา

Subarea
Basic 

Standard

Quality
Development 

Standard

3.1 Assessment Methods 6 3

3.2 Relation between 
Assessment and 
Learning

4 2

Area 3 10 5



Subarea 3.1 : Assessment Methods

องค์ประกอบย่อยที่ 3.1: วิธีการประเมินผล

The medical school must สถาบันต้อง
B 3.1.1 define, state and 
publish the principles, 
methods and practices used 
for assessment of its students, 
including criteria for setting 
pass marks, grade boundaries 
and number of allowed 
retakes

ม 3.1.1 ก าหนด ระบุ และ
เผยแพร่หลักการ วิธีการ และวิธี
ปฏบิัต ิที่ใช้ในการประเมินผล
นิสิตนักศึกษา ซึ่งรวมถงึการ
ก าหนดเกณฑ์สอบผ่าน การตัด
เกรด และเงื่อนไขการสอบซ่อม



Annotations:
 Assessment methods used would include 

consideration of the balance between formative and 

summative assessment, the number of examinations 

and other tests, the balance between different types 

of examinations (written and oral), the use of 

normative and criterion-referenced judgments, and 

the use of personal portfolio and log-books and 

special types of examinations, e.g. objective 

structured clinical examinations (OSCE) and mini 

clinical evaluation exercise (MiniCEX). It would also 

include systems to detect and prevent plagiarism. 



Subarea 3.1 : Assessment Methods

องค์ประกอบย่อยที่ 3.1: วิธีการประเมินผล

The medical school must สถาบันต้อง
B 3.1.2 ensure that 
assessments cover 
knowledge, skills and 
attitudes

ม 3.1.2 ท าให้เช่ือม่ันได้ว่า การ
ประเมินผลครอบคลุมทัง้ด้าน
ความรู้ ทกัษะ และเจตคติ

B 3.1.3 Use a wide range of 
assessment methods and 
formats according to their 
“assessment utility”

ม 3.1.3 ใช้วิธีการและเคร่ืองมือใน
การประเมินผลที่หลากหลายตรง
ตามหลักการประเมิน



Assessment Utility Formula

Utility = R x V x E x A x C
when R = Reliability, V = Validity,

E = Educational impact, A = Acceptability,

C = Cost (-Effectiveness)

van der Vleuten C.



Annotations:

 “Assessment utility” is a term combining 

validity, reliability, educational impact, 

acceptability and efficiency of the 

assessment methods and formats.



Subarea 3.1 : Assessment Methods

องค์ประกอบย่อยที่ 3.1: วิธีการประเมินผล

The medical school must สถาบันต้อง
B 3.1.4 ensure that methods 
and results of assessments 
avoid conflicts of interest

ม 3.1.4 ท าให้เช่ือม่ันได้ว่าวธีิการ
และผลการประเมินปราศจาก
ผลประโยชน์ทบัซ้อน

B 3.1.5 ensure that 
assessment are open to 
scrutiny by external expertise

ม 3.1.5 ท าให้เช่ือม่ันได้ว่าการ
ประเมินผลมีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้จาก
ผู้เช่ียวชาญภายนอก



Subarea 3.1 : Assessment Methods

องค์ประกอบย่อยที่ 3.1: วิธีการประเมินผล

The medical school must สถาบันต้อง
B 3.1.6 use a system for 
appeal of assessment results

ม 3.1.6 มีระบบอุทธรณ์ผลการ
ประเมิน



Subarea 3.1 : Assessment Methods

องค์ประกอบย่อยที่ 3.1: วิธีการประเมินผล

The medical school 
should สถาบันควร
Q 3.1.1 document and 
evaluate the reliability and 
validity of assessment 
methods

พ 3.1.1 มีหลักฐานและการ
ประเมินความเที่ยงและความตรง
ของวธีิการประเมินผล (ทุก
รายวิชา)

Q 3.1.2 incorporate new 
assessment  methods where 
appropriate

พ 3.1.2 น าวธีิการประเมินผลแบบ
ใหม่มาใช้ตามความเหมาะสม



Annotations:

 Evaluate and document the reliability and 

validity of assessment methods would require 

an appropriate quality assurance process of 

assessment practices.



Subarea 3.1 : Assessment Methods

องค์ประกอบย่อยที่ 3.1: วิธีการประเมินผล

The medical school 
should สถาบันควร
Q 3.1.3 encourage the use of 
external examiner

พ 3.1.3 ส่งเสริมให้มีการใช้ผู้
ประเมินผลจากภายนอก



Annotations:

 Use of external examiners may increase 

fairness, quality and transparency of 

assessments.



Subarea 3.2 : Relation between Assessment 
and Learning
องค์ประกอบย่อยที ่3.2: ความสัมพนัธ์ระหว่างการ
ประเมินผลและการเรียนรู้

The medical school must use 
assessment principles, 
method and practices that

สถาบันต้องใช้หลักการและ
วิธีการประเมินผลซึ่ง

B 3.2.1 are clearly compatible 
with intended educational 
outcomes and instructional 
methods

ม 3.2.1 สอดคล้องกับผลทาง
การศึกษาที่พงึประสงค์และ
รูปแบบการสอนอย่างชัดเจน

B 3.2.2ensure that the 
intended educational 
outcomes are met by the 
students

ม 3.2.2 ท าให้เช่ือม่ันได้ว่านิสิต
นักศึกษาบรรลุผลทางการศึกษาที่
พงึประสงค์



Annotations:

 Assessment principles, methods and 

practices refer to assessment of student 

achievement and would include assessment 

in all domains: knowledge, skills and attitudes



Subarea 3.2 : Relation between Assessment 
and Learning
องค์ประกอบย่อยที ่3.2: ความสัมพนัธ์ระหว่างการ
ประเมินผลและการเรียนรู้

The medical school must use 
assessment principles, 
method and practices that

สถาบันต้องใช้หลักการและ
วิธีการประเมินผลซึ่ง

B 3.2.3 promote student 
learning

ม 3.2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นิสิตนักศึกษา

B 3.2.4 provide an appropriate 
balance of formative and 
summative assessment to 
guide both learning and 
decisions about academic 
progress

ม 3.2.4จัดให้มีความสมดุลที่
เหมาะสมระหว่างการประเมนิ
ความก้าวหน้า และการประเมนิผล
แบบรวบยอดเพื่อเป็นแนวทางใน
การเรียนรู้และตัดสนิความก้าวหน้า
ของนิสิตนักศกึษา



Annotations:

 Decision about academic progress would 

require rules of progression and their 

relationship to the assessment process.



Subarea 3.2 : Relation between Assessment 
and Learning
องค์ประกอบย่อยที ่3.2: ความสัมพนัธ์ระหว่างการ
ประเมินผลและการเรียนรู้

The medical school 
should สถาบันควร
Q 3.2.1 adjust the number and 
nature of examinations of 
curricular elements to 
encourage both acquisition of 
the knowledge base and 
integrated learning

พ 3.2.1 ปรับจ านวนลักษณะและ
เนือ้หาของข้อสอบ เพื่อส่งเสริม
ให้นิสิตนักศึกษามีความรู้และเกิด
การเรียนรู้แบบบูรณาการ



Annotations:
 Adjustment of number and nature of examinations

would include consideration of avoiding negative 

effects on learning.  This would also imply avoiding 

the need for students to learn and recall excessive 

amounts of information and curriculum overload.

 Encouragement of integrated learning would include 

consideration of using integrated assessment, while 

ensuring reasonable tests of knowledge of individual 

disciplines or subject areas. 



Subarea 3.2 : Relation between Assessment 
and Learning
องค์ประกอบย่อยที ่3.2: ความสัมพนัธ์ระหว่างการ
ประเมินผลและการเรียนรู้

The medical school 
should สถาบันควร
Q 3.2.2 ensure timely, specific, 
constructive and fair feedback 
to students on basis of 
assessment results

พ 3.2.2 ท าให้เช่ือม่ันได้ว่า ได้มี
การน าผลการประเมินไป
ป้อนกลับแก่นิสิตนักศึกษาอย่าง
จ าเพาะ สร้างสรรค์ เป็นธรรม 
และทนักาล




