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“สรุปเทคนิคที่ใช้ในกิจกรรมปลวก”
9
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Game
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GAME/SIMULATION
Game คือ การละเล่น ช่วยให้เกิดความรู้และความคิดสร้างสรรค์
Simulation คือ การจำลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
Simulation Gaming เป็นวิธีสอนที่พัฒนามาจากการแสดงบทบาท
สมมติ การเล่นเกม และการจำลองสถานการณ์
เกมจำลองสถานการณ์ คือ วิธีสอนที่ผู้สอนนำเอาสถานการณ์จริงมา
จำลองไว้ในห้องเรียนพยายามให้มีสภาพเหมือนจริงมากที่สุด และกำหนดกติกา
กฎ หรือเงื่อนไขสำหรับเกมนั้น แล้วแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ เข้าไปแข่งขันหรือ
เล่นในสถานการณ์จำลองนั้น ผู้เรียนจะต้องเผชิญกับปัญหาเพื่อฝึกแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจและต้องแข่งขันกับฝ่ายตรงข้ามจึงต้องมีการตัดสินใจของกลุ่ม เพื่อ
มุ่งเอาชนะกัน

เปรียบเทียบผลของตัวเองกับเพื่อน
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Share & Discuss กับกลุ่ม
ตัดสินใจว่าจะคงเดิม หรือ เปลี่ยน

Pairs Check
1 นาที

วันที่: 7 ธ.ค. 59
หัวข้อ:
แนวคิดเกี่ยวกับ
นวัตกรรมในการป้องกัน
และกำจัดปลวกที่
สอดคล้องกับสาขาที่ถนัด
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ระดมความคิด (BRAINSTORMING)
• แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้มีสมาชิก 5-6 คน
• กำหนดหรือเลือกหัวข้อ/เรื่อง (ที่ทุกคนมี common
experience) และกำหนดเวลา
• ทุกคนนำเสนอแนวคิดของตน/บันทึกทุกแนวคิดที่มีผู้นำเสนอ
• อธิปรายเพื่อหาข้อสรุปของกลุ่ม

Talking stick
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Spiral
(https://spiral.ac)
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17

18

Gospiral.ac

Code will be generates when starting the lesson
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MISSION
นวัตกรรมในการ
ป้องกันและกำจัด “ปลวก”
1.
2.

ใช้ความรู้ในสาขาของตน
สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงได้

เดินชมผลงาน (GALLERY WALK)
• กำหนดหรือเลือกหัวข้อ/เรื่อง และกำหนดเวลา
• เขียนแนวคิด/วิธีการ/โครงการ เป็นต้น ลงบนกระดาษ
โปสเตอร์
• แปะรอบๆห้อง
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการเดินชมผลงาน

ทำ poster เพื่อเสนอขายนวัตกรรม
ไม่มีคนนำเสนอ ติดโปสเตอร์ให้คนซื้อมาชมเท่านั้น

21
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“Learning outcomes”
สำหรับกิจกรรมปลวกมีอะไรบ้าง

Expected Learning Outcomes
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
1. ใช้แนวคิดในการสร้างนวัตกรรมกำจัดและป้องกันปลวก
(นวัตกรรมฯ) ได้ถูกต้องตามหลักการ
2. ประเมินแนวคิดที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมฯ อย่างเหมาะสม
3. นำเสนอแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมฯ ได้อย่างสร้างสรรค์
4. เลือกใช้ข้อมูลทางวิชาการในการพัฒนาแนวคิดจากแหล่ง
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเหมาะสม
5. ให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เหมาะสม
6. มีความตระหนักต่อผลกระทบของนวัตกรรมฯ ต่อสิ่งแวดล้อม

https://www.pinterest.com/mrburby/21st-century-skills/
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จะรู้ได้อย่างไรว่าบรรลุ learning outcomes
หลักฐานระหว่างการดำเนินกิจกรรม
1.
2.
3.
4.

Worksheet อาทิ ตาราง 16 ช่อง ตาราง 8 ช่อง สรุปแนวคิด
กระดาษ Post-it
ใช้วัดได้หลาย outcomes
โดยต้องตั้งเกณฑ์ให้เหมาะสม
Poster
การสังเกตระหว่างอภิปรายในกลุ่ม

Scoring Rubric
(เกณฑ์การให้คะแนน)

เขียนสรุปในประเด็นดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

นวัตกรรมที่จะพัฒนา คืออะไร
มีแนวคิดมาจากไหน พร้อมแหล่งข้อมูลหรือหลักการที่สนับสนุน
จะพัฒนาอย่างไร
รู้ได้อย่างไรว่านวัตกรรมที่พัฒนาสามารถป้องกันและปราบ
ปรามปลวกได้
25

26
Credit: ผศ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์

องค์ประกอบของ Rubric

รายการ
พฤติกรรม
ที่ต้องการวัด

วิธีให้คะแนน

นิยามคุณภาพ
-

ระดับคะแนน
3, 2, 1
หมายถึงอะไร

27

-

แยกองค์ประกอบ
(analytic)
องค์รวม
(holistic)

28
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Credit: ผศ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์

ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน
• ระบุจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของการวัด เพื่อหาตัวบ่งชี้ทางพฤติกรรมที่
จะวัด--> ระบุสิ่ง/รายการที่ต้องการให้ผู้เรียนทำได้ ความคาดหวัง
• สร้างข้อรายพฤติกรรมที่ต้องการวัด
• เลือกรูปแบบของมาตรที่จะใช้วัด -->holistic or analytic
• กำหนดว่าจะแบ่งช่วงและน้ำหนักคะแนนของการวัดเป็นเท่าใด -->
กำหนดสูงสุดและต่ำสุดก่อน แล้วค่อยกำหนดระดับกลาง
• เขียนนิยามหรือความหมายของแต่ละระดับคุณภาพ/คะแนน
21
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Assessment
Learning
Outcomes

กระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์และแปลผล
ข้อมูลการเรียน (สิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ หรือ ผู้เรียนทำ
อะไรได้บ้าง) เพื่อการวางแผน พัฒนา และตัดสินใจเกี่ยว
กับผู้เรียน

Evaluation /
Measurement
สามสิ่งนี้ต้องสอดคล้องกัน โดย
ตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร -> จัดการเรียนรู้ที่เหมาะต่อการไปถึงเป้าหมายนั้น ->
การประเมินก็ต้องสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้และเป้าหมายด้วย

31
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การวัดผล (Measurement)
กระบวนการเก็บข้อมูลโดยส่ิงต่างๆ โดยใช้เครื่องมือวัด เช่น
แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบ สังเกตฯ)
การประเมินผล (Evaluation)
การตีค่าผล(ตัวเลข ข้อมูล) ที่ได้จากการวัดตามเกณฑ์
เป็นผลการตัดสินใจจากผู้ประเมิน

Assessment

จุดประสงค์ของการประเมินผลการเรียนรู้
•
•
•
•
•
•
•

ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้/ความสามารถอยู่ในระดับใด
ใช้ตัดสินเกี่ยวกับผู้เรียน
ให้ข้อมูลย้อนกลับและเพื่อแสดงถึงการพัฒนาของผู้เรียน
ทราบว่าผู้เรียนเรียนรู้ได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน/ส่งเสริมการเรียนรู้
ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตัดสินประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้

33

การประเมินที่เหมาะต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
outcome-based education
Continuous Assessment
(Formative + Summative Assessment)

การประเมินระหว่างเรียน (Formative Assessment)
การประเมินแบบรวบยอด (Summative Assessment)
9
35
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การประเมินระหว่างเรียน
▪ เน้นกระบวนการ
▪ วัดผลต่อเนื่อง
▪ ให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
▪ นำข้อมูลมาปรับการเรียนการสอน
ระหว่างภาคเรียน
Assessment for Learning

การประเมินแบบรวบยอด
▪ เน้นผลลัพธ์ หรือให้เกรด
▪วัดผลหลังเรียน
▪บอกระดับการเรียนรู้ พฤติกรรม หรือ
สิ่งที่ทำได้ เพื่อบอกว่าผู้เรียนผ่านหรือไม่
ผ่านเกณฑ์
▪เป็นการประเมินประสิทธิภาพของวิชา
Assessment of Learning
10

36
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http://skat.ihmc.us/rid=1M341485T-24NYJCX-1ZYG/GlobalWarming_AlanCai.cmap

ระหว่างเรียน
▪ Concept map
▪ K-W-L
▪ Journal note
▪ One minute summary
▪ Peer and self assessment
▪ Exit ticket
▪ Debriefing

แบบรวบยอด
➢ การสอบ
o Test/performance test
• MCQ
• True-false
• Open-ended

➢ Final project

Institute for Innovative Learning, Mahidol University

ตัวอย่างของแบบวัด

37

ตัวอย่าง
Concept Map

38

Institute for Innovative Learning, Mahidol University

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการวัดและประเมินผล
▪
▪
▪
▪

ควรกำหนดจุดมุ่งหมายของวัดและประเมินผล
ควรกำหนดสิ่งที่จะวัดและประเมิน (Cognitive/Affective/Psychomotor)
ควรใช้เทคนิคการวัดหลายๆ วิธี
ระวังความคลาดเคลื่อน ที่อาจจะเกิดขึ้นในการวัด
– สิ่งที่ต้องการวัด
– คุณภาพของเครื่องมือที่นำไปวัด
– ตัวผู้วัด
16
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คุณสมบัติของเครื่องมือวัดที่ดี
▪ ความเที่ยงตรง (Validity) - ตามวัตถุประสงค์,
ตามเนื้อหา, ตามระดับความสามารถ
▪ ความเชื่อมั่น (Relibility) - คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด,
ให้คะแนนเป็นระบบ, ผลการวัดชัดเจนเชื่อถือได้
▪ ความเป็นปรนัย (Objectivity) – รัดกุม ไม่กำกวม สื่อความหมายตรงกัน, ผู้
เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
▪ ความสะดวกในการนำไปใช้ (Feasibility)
▪ ไม่มี bias

Cognitive Domain
(Examples here is focus on Test)

17

41
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Multiple Choice Item
• Only one answer can be keyed as correct

Types of Item Format

(Anderson & Morgan, 2008)

43

44
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Multiple Choice Item
Advantages

Limitations

Many items in one test can address Expertise is required to develop
a wide range of outcomes.
high-quality items.
Items can make fine distinction in Students do not generate
students’ knowledge and
understanding.
understanding
Hand-scoring is not required, so
Students may guess.
testing is relatively inexpensive.
45

45
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Closed constructed-response item
» Defined as a few sentences to a paragraph crafted to
answer a specific question or set of questions.
» Have one correct answer generated by students.
» Minor variations in the way the answer is shown are
usually acceptable.

27.1
47
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ดาวเสาร์ ดาวเนปจูน การเคลื่อนผ่าน

49

49

50

50
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Closed constructed-response item
Advantages
Students locate or recall
information themselves

Limitations
Items usually address a limited
range of outcome

Hand-scoring is relatively
straightforward.

54
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54

Open-ended short response

55

55

56
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Open-ended short response
Advantages

Limitations

Students can be required to
generate high levels of
understanding
Items can address a range of
outcomes

Expertise is required to write clearly
focused items

Partial understanding can
sometime be measured

Items that take time for students to
answer reduce the range of
outcomes that can be addressed.

Trained raters and quality control
measures

58

57

58

Essay or extended response
Advantages

Limitations

Students can demonstrate a depth A limited range of outcomes can
of understanding.
be addressed.
A range of partial understanding
can be measured.

Trained raters and quality control
measures are required, resulting in
higher costs.

59

59
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Two-tier test

ลักษณะข้อสอบที่ดี
• คำถามชัดเจน เข้าใจง่าย มีข้อมูลเพียงพอในการเลือกคำ
ตอบ
• เขียนเป็นประโยคบอกเล่า ถ้าเขียนด้วยประโยคปฏิเสธ ควร
เน้นด้วยตัวหนา หรือ ขีดเส้นใต้
• คำถามเป็นอิสระต่อกัน ไม่ชี้นำข้ออื่นๆ
• ถ้าข้อสอบเป็นแบบตัวเลือก ตัวเลือกต้องสอดคล้องกับ
คำถาม ไม่คาบเกี่ยวกันหรือซ้อนทับกัน

61
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Psychomotor Domain

63
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69

70

Assessment in the
Affective Domain

Methods/Tools
Journal/Reflection
Checklist
Self assessment
Peer assessment
Rating scale/Rubric
Interview

Feelings or choices of how
students should to act
71

Observation (preference, response, attention, willingness etc)
ETC.

72
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Assessment Process

Example

Expected Outcomes

Indicators/Evidences

Criteria/standards

73
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Summative assessment of medical students in the
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As the standards movement progresses, efforts to encourage reflection by student teachers are often undermined. In
this piece, we analyze exemplars of student teacher reflection coming from two very different approaches to outcomesbased teacher preparation. We use these exemplars to develop a rubric that illuminates the dimensions and qualities of
reflection. This rubric helps clarify how meaningful reflection and an emphasis on learning are not incompatible if the
focus is placed on the process of learning, rather than on outcomes alone. Finally, we contend that engagement in the
process of reflection and reflection on the moral enterprise of teaching can be considered as important outcomes in their
own right.
r 2004 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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Do you think they learned what you

wanted them to?
76 PT:
Yes, definitely.
TE:
How do you know?
Assessment_KMUTT
2016
- December
10, 2016
PT:
Well, they haven’t
taken the
test yet,

Like many teacher educators, we have had
frequent conversations with novice teachers about
the lessons they have taught in field experiences
and student teaching. Too frequently, these
discussions turn into interrogations that sound
something like this:

TE:
PT:

Teacher
educator

Why was this important for students
to learn about?

but they didn’t have any questions.
What would you change if you could
teach it again?
Well I would like to have developed
this lesson further and teach more for
understanding, but I don’t think I

Teaching and Teacher Education 25 (2009) 783–789

Contents lists available at ScienceDirect

Teaching and Teacher Education
journal homepage: www.elsevier.com/locate/tate

The place of the personal: Exploring the affective domain through reflection
in teacher preparation
Melanie Shoffner*
Department of English, Purdue University, 500 Oval Drive, West Lafayette, IN 47906, USA
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Emotions and emotional states play an important role in learning to teach, encouraging teacher
educators to consider the place of the affective domain in preservice teacher preparation. Preservice
teacher reflection provides a means by which to constructively explore the affective domain in teacher
preparation. This article draws from two qualitative studies on reflection and technology conducted at an
American university to explore the affective domain in teacher preparation. Using the web-based data of
online discussion posts and weblog entries, this article considers the affective issues addressed in
preservice teacher reflection and the implications of those emotional concerns for teacher preparation.
! 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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1. Introduction
Preservice teachers bring a range of experience, understanding
and emotion to their university preparation, drawing on their
apprenticeship of observation (Lortie, 2002), their practical theory
(Handal & Lauvas, 1987) and their personal stories of schooling
(Alsup, 2005) to make sense of the pedagogy, theory and issues
addressed in teacher education. While often frustrating, it is also
understandable; few things are as meaningful as personal experience or as memorable as the emotions attached to those experiences. Teacher educators, then, must engage preservice teachers’
personally meaningful experiences and emotions – past and
present – in order to challenge their beliefs on and create new
understandings of teaching and learning.
Through my work with preservice teachers and reflective
practice (Shoffner, 2006, 2008, in press), I offer that the personal
plays an important, yet often overlooked, role in the development
of today’s teachers and reflection is one method to support such
development. In this article, I explore the place of personal emotion
in teacher preparation by examining the affective concerns identified in preservice teacher reflection created in the electronic
spaces of online discussion and weblogs. Following a discussion of
these affective concerns, I consider the implications for preservice

teacher development and reflective expression, taking into account
both the place of the personal in quality teacher preparation and
the influence of online spaces in shaping articulation of personal
reflection.
Through reflection, preservice teachers have the opportunity to
examine personal beliefs, assumptions and attitudes about
teaching and learning (Larrivee, 2000) against the professional,
cultural and political context of education. In the United States, for
example, programmatic and national standards delimit the qualifications, outcomes and dispositions expected of practicing
teachers (Professional Standards for the Accreditation of Schools,
Colleges, and Departments of Education, 2002; Stover, 2006). The
political climate offers a specific depiction of effective educators
through the guiding concepts contained in terms like no child left
behind, highly qualified teachers and accountability (NCLB and Other
Elementary/Secondary Policy Documents, 2007). Educators like
Noddings (1992), Hansen (2001), Ladson-Billings (1994) and Sleeter (2005) also provide situated views on what good teachers do
and how they do it. The answer lies in an amalgam of these positions, and reflection – taught at the preservice level and used at the
professional and personal levels – serves as a means for individuals
to arrive at an answer.
Quality teachers are effective educators who care about
students as well as culturally responsive instructors who know how
to use standards to support student learning. They are also
competent, intelligent, humorous and understanding people.
Cochran-Smith (2003) presents the complicated nature of teacher
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สรุป

○ การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องประเมินในเรื่องที่มีคุณค่าทางการศึกษา
○ การประเมินจะนำไปสู่การพัฒนาเมื่อการประเมินนั้นมีเงื่อนไขเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง
○ การประเมินที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ
● การประเมินที่สะท้อนความเข้าใจในการเรียนรู้ที่เป็นหลายมิติ
มีการบูรณาการ และต่อเนื่อง
● มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนและวัดได้จริง
● ทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ทำเป็นตอน ๆ
○ การประเมินต้องการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แต่ก็ต้องให้สอดคล้องกับประสบการณ์
การเรียนรู้ของผู้เรียน
* Tel.: þ1 765 494 3763; fax: þ1 765 496 3780.
E-mail address: shoffner@purdue.edu
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ความเชื่อมโยงของ
AUNQA และ TQF
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)
มคอ 1-7

ASEAN UNIVERSITY NETWORK
QUALITY ASSURANCE (AUN-QA)
เครือข่ายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน

มาตรฐานผลการเรียนรู้พื้นฐาน 5 ด้าน คือ (๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (๒) ด้าน
ความรู้ (๓) ด้านทักษะทางปัญญา (๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บางสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย สามารถเพิ่มเติมมิติอื่นๆได้
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ASEAN UNIVERSITY NETWORK
QUALITY ASSURANCE (AUN-QA)
เครือข่ายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน

Criteria

มี OBE เป็น Framwork ผ่านกระบวนการ
PDCA เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
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TQF

AUN-QA Criteria

Doc

มคอ 1
มาตรฐานสาขาวิชา

1,2

มคอ 2
หลักสูตร

All

ELOs, 5+ TQF domains
Program specification
Course specification
Curriculum Mapping

มคอ 3/4
ประมวลราขวิชาและแผนการ
จัดการเรียนรู้

3,4,5

Syllabus, T&L, Assessment

มคอ 5/6
รายงานประเมินผลรายวิชา

5,10

Course assessment

มคอ 7
รายงานหลักสูตร

5,10

Program assessment

Mission/vision = 1
Teaching and learning = 4,5,6,9,10
Stakeholders = 1,8,11
Resources = 6, 7, 8, 9
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