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Classroom Assessment

Formative and Summative Assessment

Authentic and Performance Assessment

Technology for Online Assessment

แนวทางการกําหนดเกณฑการประเมินแบบ Rubrics

กรณีศึกษาการสอนและการวัดประเมินออนไลน

(From Passive Assessment to Active assessment)

Instructors

Learners



Learning Outcomes

Learning Experiences

Assessment

การประเมิน

การวัดประเมิน

to judge quality เพื่อตัดสินคุณภาพ

to improve quality เพื่อปรับปรุงคุณภาพ



การสังเกตพฤติกรรม

การสอบปากเปลา

การพูดคุย

การใชคําถาม

การเขียนสะทอนการเรียนรู

การประเมินการปฏิบัติ

การประเมินดวยแฟมสะสมผลงาน

การทดสอบ

การประเมินเจตคติ

การประเมินตามสภาพจริง

การประเมินตนเอง

การประเมินโดยเพ่ือน

แบบทดสอบ

แบบสังเกต/สัมภาษณ

แบบสอบถาม

แบบวัด



Formative Assessment Summative Assessment

Feedback is for the teacher 

or student or both.

Feedback is for the teacher.

Assessment directly affects 

teaching and learning.

Assessment indirectly affects 

teaching and learning.

Assessment uses criterion-

referenced scoring.

Assessment often uses 

norm-referenced scoring.

Grade is not affected. Grade is affected

Frey. 2014. Modern Classroom Assessment. p.64

Self Assessment
Formative assessment

1) บทบาทของการวัด

ประเมิน

0

ใชประเมินตัดสินผล

การเรียน 

(summative)

1

ใหสารสนเทศที่เปน

ประโยชนแกครู (guide 

teacher)

2

ใหสารสนเทศที่เปน

ประโยชนแกนักเรียน 

(guide student)

2) เปาหมายของการวัด

ประเมิน

0

เพิ่มความรูพื้นฐาน

1

เพิ่มความเขาใจ

2

เพิ่มความเขาใจและ

ทักษะการประเมิน

ตนเอง

3) จุดเนนของการวัด

ประเมิน

0

ปริมาณงาน

1 2

คุณภาพงาน

Self Assessment
Formative assessment

4) ลักษณะการใหผล

สะทอนกลับ 

(feedback)

0

ไมไดใหขอแนะนํา

เกี่ยวกับชิ้นงาน

1

ใหขอแนะนําเกี่ยวกับ

ช้ินงานนั้น ๆ

2

ใหขอแนะนําเกี่ยวกับงาน

ยอย ๆ ในช้ินงานนั้น ๆ

5) การแปลความหมาย

การปฏิบัติ

0

เปรียบเทียบนักเรียนกับ

เพื่อน ๆ (norm-

referenced)

1 2

เปรียบเทียบงานกับเกณฑ

ที่ตั้งไว (criterion-

referenced)

6) การนําไปตัดเกรด
0

มาก

1

นอย

2

ไมใชในการตัดเกรด

7) ความถี่
0

นาน ๆ ครั้ง
1

2

เปนประจํา







What Is Authentic Assessment?

 real-world tasks 

 meaningful application 

 authentic assessment helps students to 
relate their learning content to meaningful 

situations that are relevant to students’ lives.

Authentic Assessment

ใชเรื่องราว เหตุการณ สถานการณจริง

ผลผลิตสะทอนถึง ความรู เจตคติ ทักษะ

การสังเกต การสัมภาษณ                  

การบันทึก การประเมินตนเอง การ

ใชแฟมสะสมผลงาน

F2F vs Online Authentic Assessment

ผูเรียนในการเขาถึงเนื้อหา แหลงเรียนรู และการติดตอส่ือสาร/

ปฏิสัมพันธการเรียนรู แบบ 24/7 

ผูเรียนสํารวจ คิด วิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคผลผลิตจาก

ความรูที่ไดรับในรูปแบบตาง ๆ

ผูเรียนไดทบทวนและประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง

ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู วิพากษ และใหขอคิดเห็น

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการเขาถึง ใช สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงการปกปองขอมูลสวนบุคคล เคารพสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และการอยู

รวมกับผูอ่ืนในสังคมออนไลนอยางสรางสรรค

F2F vs Online Authentic Assessment

การประเมินการเรียนรูในการเรียนรูออนไลนของผูเรียน

แบบองครวมตามสภาพจริง ผานกิจกรรม กระบวนการ หรือ

ช้ินงานตาง ๆ ที่หลากหลาย 
Discussion forums, individual or collaborative 

projects, audio and vdo presentation, portfolios, 

self-assessment, peer assessment, mind mapping, 

blog, wikis, game, simulations, and video quizzes.



Performance Assessment
ประเมินความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามเงื่อนไข

การสรางเกณฑการประเมิน (rubric) 

ตามคุณลักษณะของงาน

พิจารณาจากกระบวนการ

ทํางานและคุณภาพงาน
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