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รูไหม ?

Grad. school is very unstructuredGrad. school is very unstructured
Grad. students spend their timeGrad. students spend their time

reading papersreading papers
discussing ideas with colleaguesdiscussing ideas with colleagues
writing and revising paperswriting and revising papers
staring blankly into spacestaring blankly into space
having brilliant ideas and implementing themhaving brilliant ideas and implementing them

Most grad. students suffer fromMost grad. students suffer from
insecurityinsecurity
anxietyanxiety
boredomboredom



เคยพบสภาพนี้ไหม ?

Knowable

KnownChaos

Complex

Dave Snowden, “Complex acts of knowing – paradox and descriptive self-awareness”, 
J. of Knowledge Management, Vol. 6, No. 2, 2002(May)



Stages of Knowledge *

* Mr. House - Hewlett Packard
Personnel Journal, July, 1979, pp. 538-539.
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'Conscious Competence - The Mark of a Competent Instructor’.              



รูไดอยางไรวารู ?

การเรียนรูหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลจากพฤติกรรมเดิมไปสูพฤติกรรมของบุคคลจากพฤติกรรมเดิมไปสู
พฤติกรรมใหมทีค่อนขางถาวรพฤติกรรมใหมทีค่อนขางถาวร
ตองสังเกตการเปลี่ยนแปลงดานตองสังเกตการเปลี่ยนแปลงดาน

cognitive, affective, skillcognitive, affective, skill

“ผูจั๊ดกานเปยนไป”“ผูจั๊ดกานเปยนไป”

http://www.ymca.ac.uk/dl/handbooks/self_assessment_notes.pdf



Domains & Taxonomies of
Educational Objectives

Cognitive domain (thinking)Cognitive domain (thinking)
ความรูความรู  ความเขาใจความเขาใจ  ความสามารถทางสติปญญาความสามารถทางสติปญญา

Affective domain (feeling)Affective domain (feeling)
อารมณอารมณ  ความรูสกึความรูสกึ  

Psychomotor domain (skill)Psychomotor domain (skill)
ทกัษะทกัษะ  การปฏบิัติการปฏบิัติ



What Do You Know?
1 Do you know the symbol used for oxygen ?
2 Do you know the valence for oxygen ? 
3 Do you know the obit or spin direction of oxygen’s 

unpaired electrons ?
4 Can you balance the following chemical reaction ?

O2 +    H2 ------->     H2O
5 Can you write down and explain the half reactions that 

are associated with the above reaction ?
6  Can you propose several processes for the creation of 

methyl alcohol (methanol CH3OH) from oxygen and 
other substances; then select one using criteria that you
develop and justify ?



What Is Your Attitude?
1 How do you  respond when I tell you that all the 

molecular oxygen in our atmosphere is O5 ?

2 How do you respond when I tell you that the atomic 
weight of oxygen (O) in AMU’s is 159, 14, 16?

3 How do you respond when I tell you that the unpaired  
electrons for oxygen are in the 2p orbital?

4 How do you respond when I tell you that oxygen can be 
generated from moon rocks?

5 How do you respond when I tell you that the Apollo 13 
explosion involved not being able to drain the 

liquid oxygen tank?



Psychomotor Domain

PerceptionPerception ((การรับรูการรับรู))
SetSet ((ความพรอมปฏิบัติความพรอมปฏิบัติ))
Guided responseGuided response ((การปฏิบตัิตามการปฏิบตัิตาม))
MechanismMechanism ((การปฏิบตัิจนเปนนสิัยการปฏิบตัิจนเปนนสิัย))
Complex over response Complex over response ((การปฏิบตัิที่ซับซอนการปฏิบตัิที่ซับซอน))
AdaptationAdaptation ((การปรับเปลี่ยนการปรับเปลี่ยน))
OriginationOrigination ((การสรางปฏิบตัิการใหมการสรางปฏิบตัิการใหม))



Cognitive Domain

KnowledgeKnowledge ((ความรูความจําความรูความจํา))
ComprehensionComprehension ((ความเขาใจความเขาใจ))
ApplicationApplication ((การนําไปใชการนําไปใช))
AnalysisAnalysis ((การวิเคราะหการวิเคราะห))
SynthesisSynthesis ((การสังเคราะหการสังเคราะห))
EvaluationEvaluation ((การประเมินผลการประเมินผล))



Affective Domain

ReceivingReceiving ((การรับรูการรับรู))
RespondingResponding ((การตอบสนองการตอบสนอง))
ValuingValuing ((การเหน็คุณคาการเหน็คุณคา))
OrganizationOrganization ((การจัดระบบคานิยมการจัดระบบคานิยม))
CharacterizationCharacterization ((การแสดงลกัษณะการแสดงลกัษณะ

  ตามคานิยมตามคานิยม))



ขอควรระวัง

ความสนใจ
ของนิสิต

ความสนใจ
ของคนในวงการ

ความสนใจของ
อาจารยที่ปรึกษา



ขั้นตอน

หาแนวทางที่ตนสนใจและมีอาจารยในภาคถนัดหาแนวทางที่ตนสนใจและมีอาจารยในภาคถนัด
คุยกับอาจารยคุยกับอาจารย
เริ่มเริ่ม  ((อานอาน++สรุปสรุป))  ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
กําหนดกําหนด
วัตถุประสงควัตถุประสงค  ::  ทํางานนี้ไปทําไมทํางานนี้ไปทําไม  ??
เกณฑเกณฑ  ::  รูไดอยางไรวาบรรลุวัตถุประสงครูไดอยางไรวาบรรลุวัตถุประสงค  ??
วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติ  ::  ทําอยางไรจึงสําเร็จทําอยางไรจึงสําเร็จ  ??

ตองรัก หลง ... ในงานที่ทํา



Kano’s Customer Needs

Expected 
Expected requirements are those basic characteristics 
that the customer assumes are present in generically 
similar products or services.

Revealed 
Revealed requirements are those characteristics that 
customers talk about when describing what would make 
a product or service better.

Exciting 
Exciting requirements are those characteristics whose 
presence makes the customer say WOW!

Kano, Noriaki, Nobuhiko Seraku, Fumio Takahashi, and Shinichi Tsuji, Attractive Quality and 
Must-Be Quality, Translated by Glenn Mazur, Hinshitsu 14, no. 2, (February, 1984), pp 39-48



Kano’s Needs vs. Satisfaction

Requirement Not Present Present Effect of
More

Expected dissatisfaction unaware NO effect

Revealed dissatisfaction satisfaction increased
satisfaction

Exciting unaware satisfaction increased
satisfaction



A goal is a dream with deadline
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