การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)

การประเมินจากสภาพจริงคือการประเมินความสามารถที่แทจริงของผูเ รียนจากผลงาน หรือ
การกระทําเพือ่ สรางความรูดวยตนเองในสภาพทีเ่ ปนจริงซึ่งสามารถสะทอน การกระทําเพื่อสรางความรู
ดวยตนเองในสภาพทีเ่ ปนจริงซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการคิดที่ซับซอน กระบวนการทํางาน
ความสามารถในการแกปญหา และการตัดสินใจ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,
2542 หนา 25)
สิ่งที่ควรประเมินในการประเมินตามสภาพจริง
การประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic assessment) นั้น เปนการประเมินในเรื่อง
ตอไปนี้
1. ผลการเรียนดานวิชาการ คือ ความรู ความเขาใจในสาระ
2. การใชเหตุผล คือ การใชกระบวนการแกปญหา การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร การใช
กระบวนการสรางความรู
3. ทักษะและสมรรถนะ เชน ทักษะการนําเสนอ ทักษะการเขียน ทักษะการทํางานเปนทีม
ทักษะการวิจัย ทักษะการจัดระบบและวิเคราะหขอมูล ทักษะการใหเทคโนโลยี ทักษะการทํางานดวยความ
อดทนและฝาฟนอุปสรรค ทักษะการแกปญหาความขัดแยง
4. เจตคติ เชน การพัฒนาเจตคติตอการเรียน การรักเรียน ความเปนพลเมืองดี ใฝรูใฝเรียน เปน
นักอาน อัตมโนทัศน ความรักธรรมชาติ
5. นิสัยการทํางาน เชน การทํางานไดสําเร็จตรงตามเวลา ใชเวลาอยางมีคา ความรับผิดชอบ
วิธีการประเมินตามสภาพจริง
วิธีในการประเมินสภาพจริงที่มีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนกับการประเมินครูผูสอน จึงควร
ประเมินผูเรียนในทุกดานคือ ประเมินทัง้ ดานความรู ความคิด ดานการแสดงออกและกระบวนการปฏิบัติผลผลิต
ของภาระงาน และดานคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตลอดจนคานิยม มีดงั นี้
1. การประเมินความรูและความคิด (Knowledge) โดยมีวิธกี ารดังนี้
ใชวิธีการสื่อสาร ครูผูสอนอาจประเมินโดย
- การถามตอบในชั้นเรียน
- การพบปะพูดคุยกับผูเรียน
- การพูดคุยกับคนอื่น

- การอภิปรายในชั้นเรียน
- การสอบปากเปลา
- การอานบันทึกเหตุการณของผูเรียน
- การตรวจแบบฝกหัดและการบาน
ใชเครื่องมือวัดที่ครูผูสอนเปนผูสราง โดยเครื่องมืออาจมีรูปแบบตาง ๆ ดังนี้
- แบบทดสอบอัตนัย
- แบบทดสอบแบบสั้น ๆ
- แบบทดสอบแบบเลือกตอบ สําหรับแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ครูผูสอนควรใช
อะไรบาง ในกรณีที่ตองการทราบพื้นฐานความสามารถเบื้องตนของผูเรียนและควร
เลือกใชวิธกี ารใหผูเรียนเขียนตอบใหมาก ๆ เพื่อผูเรียนจะไดแสดงความคิดเห็นได
กวางขวาง
2. การประเมินการแสดงออกและกระบวนการปฏิบัติ (Performance and Process) ครูผูสอน
ประเมินไดโดย สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนทัง้ รายบุคคล รายกลุม และความสัมพันธระหวางกลุม เชน
- การประเมินการแสดงออก คือเปนการประเมินในขณะที่ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยมีกิจกรรมใหผเู รียนทํางานและกิจกรรมตาง ๆ สิง่ ที่ควรประเมิน คือ การ
สังเกตสีหนาทาทาง การพูดโตตอบระหวางผูสอนกับผูเ รียน ผูเ รียนกับผูเรียน การ
แสดงออกที่สนุกสนานเพลิดเพลินรวมทัง้ การแสดงออกในการพูดโตตอบพัฒนาการ
ทางดานภาษา ความเขาใจเรื่องที่เรียนของผูเรียน
- การประเมินกระบวนการ เปนการประเมินผูเรียนที่ควบคูกับการแสดงออก สิ่งที่
ควรประเมิน คือ การสังเกตการเคลื่อนไหว กริยา ทาทาง ความรวมมือ ความ
คลองตัว ความอดทน การใชอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ในขณะการปฏิบัติงาน
รวมทัง้ การสังเกตการมีปฏิสมั พันธกับเพื่อน
3. การประเมินกระบวนการและผลผลิต (Process and Product) เปนการประเมินความเขาใจ
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน โดย
- ประเมินจากผลผลิตของผูเรียน ซึง่ เปนขอมูลที่แสดงใหรูวา ผูเรียนเกิดการเรียนรู
จากการสํารวจ คนควาทดลองและการทําโครงงานตาง ๆ
- ประเมินจากกระบวนการที่ทําใหเกิดผลผลิต เชน แผนงาน โครงการ ผลการสาธิต
การจัดนิทรรศการ แผนภาพ แผนภูมิ เกมสตาง ๆ และโครงการกลุม เปนตน

4. การประเมินแฟมผลงาน (Portfolio Assessment) เปนการประเมินความสําเร็จของผูเรียน
จากผลงาน โดยผูเรียนสามารถเลือกใชวธิ กี ารและตัดสินใจเลือกผลงานที่เปนชิ้นงานที่ดที ี่สุดหรือผลงานที่แสดง
ถึงความสนใจ ความสามารถ ทักษะ เจตคติและพัฒนาการของผูเรียน ซึง่ แสดงใหเห็นถึงสิ่งที่ผเู รียนประสบ
ความสําเร็จหรือภาคภูมิใจ ทัง้ นี้ผูเรียนสามารถประเมินตนเองและผูอ ื่นเปนผูประเมินดวย เชน ครูผูสอน
เพื่อน และผูป กครอง สําหรับการประเมินจากแฟมงานเปนการประเมินเพื่อตรวจ สอบรองรอยของการเรียน ซึง่
สวนหนึง่ ครูผูสอนไดจากการประเมินขางตนแลวการประเมินแฟมผลงานจะชวยตรวจสอบความเทีย่ งและความ
เชื่อมั่นจากการประเมิน ที่ครูผูสอนไดประเมินผูเรียนตลอดภาคเรียน สวนประกอบที่สําคัญที่ไดจากการประเมิน
แฟมผลงานของผูเรียน คือ ความรูสึก ความคิด และการประเมินตนเองของผูเรียน คือ ความอันจะเปน
ประโยชนตอการสงเสริมใหผเู รียนรูจัก “ศักยภาพ” ของตนเองไดเปนอยางดี
5. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานเจนคติ คุณธรรมจริยธรรมและคานิยม
วิธีการประเมินที่เหมาะสม และไดขอมูลตรงกับสภาพความเปนจริงนั้น ครูผูสอนควรใชวิธกี ารสังเกต
พฤติกรรมของผูเรียนในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งครูผูสอนเปนผูสังเกตเองหรือใหผูเรียนเขียนบันทึก
ประจําวัน เพือ่ น ๆ สังเกตตลอดจนใหผูเรียนประเมินตนเอง โดยจะมีขอมูลจากผูประเมินหลายฝาย มีวธิ ีการ
ประเมินหลากหลายวิธีและมีการประเมินหลายครัง้ เครื่องมือที่ใชในการประเมิน เชน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบสํารวจรายการ
- แบบประเมินคา
สิ่งที่ตองประเมินและวิธีการประเมินดังกลาวขางตนเปนการใหเห็นภาพผลรวมของผูเรียนตลอดปหรือ
ตลอดภาคเรียน และเปนการประเมินทีม่ ุงเนนเพื่อพัฒนาความกาวหนาของผูเ รียนแตละคนมาก กวาการนํา
คะแนนที่ไดของผูเรียนแตละคนมาเปรียบเทียบกันเพื่อจัดกลุม ดังนัน้ ครูผูสอนจะตองระลึกเสมอวา การ
ประเมินสภาพจริงเปนการประเมินที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และควรใชวิธีการประเมินทีห่ ลายหลาย เพื่อใหผลของ
การประเมินนัน้ ๆ มีความเทีย่ งตรงและเชือ่ ถือได
จากขางตนอาจสรุปไดวาการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริงอาจใชวธิ ีตอไปนี้
1. การอภิปราย
2. แบบทดสอบมาตรฐาน
3. แบบทดสอบที่พัฒนาโดยครู
4. แบบสัมภาษณ
6. โครงงาน
5. การนําเสนอดวยวาจา
7. การปฏิบัติทดลอง
8. แฟมสะสมงาน/ผลงาน (Portfolios)
9. การสังเกต
10. การบันทึก
11. การสรางสถานการณจาํ ลอง
12. แบบสอบถาม
ฯลฯ
อางอิงจาก http://www.ytc.ac.th/information_news/informationfile/wp4.doc

การประเมินตามสภาพจริงโดยใช Rubrics มีแนวคิดการใหคะแนนเปน 2 รูปแบบ คือ
1. เกณฑการใหคะแนนแบบภาพรวม (Holistic Rubrics)
เปนแนวทางการใหคะแนนโดยพิจารณาจากภาพรวมของชิ้นงานแลวใหเปนคะแนน หรือ
อาจจะจัดชิน้ งานใหเปนระดับคุณภาพ เชน แบงออกเปน 3 ระดับ (ดี พอใช ปรับปรุง) หรือ 4 ระดับ ( ดีมาก
ดี พอใช ปรับปรุง) หรืออาจใชเปนจํานวนตัวเลข 3, 2,1 หรือ 4, 3, 2,1 ก็ได ตามความเหมาะสมการให
คะแนนจะพิจารณาผลรวมหรือภาพรวมทั้งหมด
ตัวอยางที่ 1 การประเมินความสามารถในการพูดนําเสนอขอมูล
คะแนน

ความหมายของคะแนน

4

- พูดตรงประเด็น - ลําดับเนือ้ หามีความตอเนื่อง - แสดงแนวคิดชัดเจน -ออกเสียงถูกตองชัดเจน

3

- มี 3 รายการจากระดับคุณภาพระดับ 4 คะแนน หรือมี 4 รายการ จากคุณภาพระดับ 4 คะแนน แต
คุณภาพบางรายการตองปรับปรุง

2

- มี 2 รายการจากระดับคุณภาพระดับ 4 คะแนน หรือมี 3 รายการ จากคุณภาพระดับ 4 คะแนน แต
คุณภาพบางรายการตองปรับปรุงบาง หรือมี 4 รายการจากคุณภาพระดับ 4 คะแนน แตคุณภาพหลาย
รายการตองปรับปรุงอยางมาก

1

- มี 1 รายการจากระดับคุณภาพระดับ 4 คะแนน หรือมี 2 รายการ จากคุณภาพระดับ 4 คะแนน แต
คุณภาพบางรายการตองปรับปรุงบาง หรือมี 3 รายการจากคุณภาพระดับ 4 คะแนน แตคุณภาพหลาย
รายการตองปรับปรุงอยางมาก

0

- มี 1 รายการจากระดับคุณภาพระดับ 4 คะแนน หรือมี 1-4 รายการ จากคุณภาพระดับ 4 คะแนน แต
คุณภาพบางรายการตองปรับปรุงอยางมาก

หรืออาจกําหนดคะแนนและคิดอธิบายความหมายของคะแนนแตละคะแนนอยางละเอียด ซึ่งการ
เขียนคําอธิบายคะแนนจะนิยมใชคําขยายชวยเพื่อใหเห็นถึงความแตกตางของคะแนน เชน มาก-นอยคอนขาง-เสมอ-บอย-บาง-บางครั้ง-สวนใหญ-สวนนอย-ทุกครั้ง-บางครั้ง ฯลฯ

ตัวอยางที่ 2 การประเมินการรับ-สงลูกฟุตบอลเปนกลุม
คะแนน

ความหมายของคะแนน

2

เรียงลําดับการรับ และสงลูกฟุตบอลไดถกู ตอง เริ่มตัง้ แตการยืน การวางมือ การสงลูกฟุตบอลทัง้ หลังเทา
ดานใน หลังเทาดานนอก และใหความรวมมือในการทํางานกลุมดี

1

- เรียงลําดับการรับ และสงลูกฟุตบอลไดถูกตอง แตไมคอยใหความรวมมือในกลุม - เรียงลําดับการรับ และ
สงลูกฟุตบอลไดดีบางรายการ และใหความรวมมือกับกลุมดี - เรียงลําดับการรับ และสงลูกฟุตบอลไม
ถูกตอง และไมคอยใหความรวมมือในกลุม

0

- เรียงลําดับการรับ และสงลูกฟุตบอลไมได

2. เกณฑแบบแยกองคประกอบ (Analytic Rubrics)
เปนแนวทางการใหคะแนนผลงานทีก่ ําหนดคุณลักษณะของรายการพิจารณาเปนดานๆ
นิยมกําหนดไมเกิน 4-6 ดาน โดยในแตละดาน จะกําหนด เกณฑการใหคะแนนโดยมีคําอธิบายคุณภาพ
ของผลงานไวเปนระดับอยางชัดเจน
ตัวอยางที่ 3 การประเมินผลงาน การวาดภาพระบายสี
รายการประเมิน

ระดับคุณภาพและความหมาย
เหรียญทอง (3)

เหรียญเงิน (2)

เหรียญทองแดง (1)

- มีขอ 1 แตขนาดภาพ
ใหญหรือเล็กเกินไป

- บกพรองทัง้ 2 ขอ

2. การใหสีและแสงเงา 1. ใหสีตรงตามความเปนจริง
2. ใหแสงและเงาตรงตามธรรมชาติ

- มีแตขอ 1 แตไมมีการ
ใหแสงเงา

- บกพรองทัง้ 2 ขอ

3. ความสวยงาม

- บกพรองขอใดขอหนึ่ง

- บกพรองมากกวา 1 ขอ

1. การจัดวาง
องคประกอบของภาพ

1. ตรงตามความเปนจริง
2. มีความเหมาะสมกับหนากระดาษ

1. ระบายสีเรียบ
2. สีกลมกลืนเปนธรรมชาติ
3. ระบายอยูในกรอบ

อางอิงจาก http://kunlacha602.multiply.com/journal/item/56

ตัวอยาง
แบบบันทึกการทํางานกลุม
กลุม........................................................ชั้น....................................วิชา..........................................
วัน......................เดือน.....................................พ.ศ...........................
1. การแบงหนาที.่ .....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
2. ขั้นตอนการทํางาน...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
3. การใหความรวมมือในการทํางาน..........................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
4. ปญหาและอุปสรรค..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
5. วิธีแกปญหา........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
6. ผลการทํางานกลุมอยูในระดับใด (กลุมประเมินตนเอง)

7.

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ปรับปรุง

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
ชื่อกลุม......................................................................ชือ่ ผูประเมิน...................................................
ใบงานที.่ ....................................................................เรื่อง...............................................................
คําชี้แจง : ใหผูประเมินใสตวั เลขลงในชองตามความเปนจริง
3 หมายถึง ดีมาก
2 หมายถึง พอใช
1 หมายถึง ควรปรับปรุง
ชื่อสมาชิก
รายการ

1........
2.......
3........
4.......
5.......
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 รวม

1.การมีสวนรวมในการวางแผน
2.การปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่
3.การใหความรวมมือในการทํางาน
4.การแสดงความคิดเห็น
5.การยอมรับความคิดเห็นผูอื่น
6.การเขารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
7.ความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย

รวม
รอยละ
เกณฑการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป

ระดับ ดีมาก

รอยละ 70-79

ระดับ ดี

ลงชื่อ........................................
ผูประเมิน
วันที่ประเมิน......./........./...........

รอยละ 60-69
ระดับ พอใช
ต่ํากวารอยละ 60 ระดับ ควรปรับปรุง
หมายเหตุ .............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

รอยละ

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม (แบบที่ 1 )
ชื่อนักเรียน / ครู ผูประเมิน.................................................................................................................
เรื่อง................................................................................................................................................
คําชี้แจง : ใหใสตัวเลขในชองตามเกณฑการใหคะแนน (ดังแบบ)
รายการ

กลุมที่

ความ
เหมาะสม
ของขอมูล

การ
ผลงาน
วิธีการ
ความ
รวม
รอยละ
คํานวณ สอดคลอง นําเสนอ
สมบูรณ
ถูกตอง
กับ
ผลงาน ของผลงาน
ตาม
จุดประสงค
ขั้นตอน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

1
2
3

รวม
รอยละ
เกณฑการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป

ระดับ ดีมาก

รอยละ 70-79

ระดับ ดี

ลงชื่อ........................................
ผูประเมิน
วันที่ประเมิน......./........./...........

รอยละ 60-69
ระดับ พอใช
ต่ํากวารอยละ 60 ระดับ ควรปรับปรุง
หมายเหตุ .............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

การใหคะแนนการทํางานกลุม
1. ความเหมาะสมของขอมูล
ได 4 คะแนน
เมื่อมีจํานวนขอมูลเพียงพอและเหมาะสม
ได 3 คะแนน
เมื่อมีจํานวนขอมูลเพียงพอ แตไมเหมาะสมเทาที่ควร
ได 2 คะแนน
เมื่อมีจํานวนขอมูลไมเพียงพอ แตเหมาะสม
ได 1 คะแนน
เมื่อมีจํานวนขอมูลไมเพียงพอ และไมเหมาะสม
ได 0 คะแนน
เมื่อไมมีขอมูล
2. การคํานวณถูกตองตามขัน้ ตอน
ได 4 คะแนน
เมื่อคํานวณถูกตองทุกคาทุกขั้นตอน
ได 3 คะแนน
เมื่อคํานวณถูกตองเปนสวนใหญ
ได 2 คะแนน
เมื่อคํานวณถูกตองเปนสวนนอย
ได 1 คะแนน
เมื่อมีการคํานวณ
ได 0 คะแนน
เมื่อไมมีการคํานวณ
3. ผลงานสอดคลองกับจุดประสงค
ได 4 คะแนน
เมื่อใชความรูต ามจุดประสงคทุกขั้นตอน
ได 3 คะแนน
เมื่อใชความรูต ามจุดประสงคเปนสวนใหญ
เมื่อใชความรูต ามจุดประสงคเปนบางสวน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน
เมื่อไมไดใชความรูตามจุดประสงค
ได 0 คะแนน
เมื่อไมมีผลงาน
4. ความสมบูรณของผลงาน (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)
1. นําเสนอตามรูปแบบของรายงาน
2. ความถูกตองชัดเจนในการเขียนหรือพิมพ
3. การจัดรูปเลมไดเหมาะสม
4. มีแผนการปฏิบัติงาน
ได 4 คะแนน
เมื่อมี 4 รายการ
ได 3 คะแนน
เมื่อมี 3 รายการ
เมื่อมี 2 รายการ
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน
เมื่อมี 1 รายการ
ได 0 คะแนน
เมื่อไมมีรายงานสง

5. วิธีการนําเสนอผลงาน (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)
ได 4 คะแนน เมื่อนําเสนอดวยวิธีการที่กระชับ ชัดเจน เปนไปตามลําดับขั้นตอน ไมสับสน
วกวน คํานวณถูกตองตามหลักวิชาทุกขัน้ ตอน มีความคิดสรางสรรค การนําเสนอนาสนใจ (น้ําเสียง
ชัดเจน มีความเชื่อมั่น กระตือรือรน เตรียมเนื้อหา สื่อ อุปกรณครบถวน การใชภาษาถูกตองตามอักขรวิธี
ออกเสียงควบกล้ําถูกตองทุกคํา)
ได 3 คะแนน เมื่อนําเสนอดวยวิธีการที่ชัดเจน ตามลําดับขั้นตอนที่ตอเนื่อง คํานวณถูกตอง
ตามหลักวิชาเกือบทุกขัน้ ตอน มีความคิดสรางสรรค (นําเสนอดวยน้ําเสียงที่มีความเชื่อมั่น
กระตือรือรน เตรียมเนื้อหา สื่อ อุปกรณไดไมสมบูรณนัก การใชภาษาบางคําอาจจะมีการผิดเพีย้ นไป
บาง)
ได 2 คะแนน เมื่อนําเสนอตามลําดับขั้นตอน สื่อความหมายไดพอสมควร คํานวณถูกตอง
ตามหลักวิชา อาจจะมีการผิดพลาดบาง (กระตือรือรน มีรองรอยของการเตรียมสื่ออุปกรณ)
ได 1 คะแนน เมื่อนําเสนออยางไรไมมีลําดับขั้นตอน ไมมีความตัง้ ใจที่จะนําเสนอผลงาน
(ไมมีการเตรียมการทีจ่ ะนําเสนอผลงาน ผูน ําเสนอถูกกําหนดอยางไรไมรูตัว)
ได 0 คะแนน เมื่อไมมีผลงาน (ไมมีใครออกมาเสนอผลงาน)

แบบประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น
รายวิชา……………………………………..ชั้น…………………………………..
วัน เดือน ป ที่ประเมิน………………….ชื่อผูประเมิน…………………………….

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ความ
ความ
ลีลา
ความถูกตอง
ชัดเจนของ คลองแคลว ทาทาง นาสนใจ
การออกเสียง ในการพูด ในการพูด ของวิธี
นําเสนอ
(5)
(5)
(5)
(5)

รวม
(20)

ในการประเมินเพื่อใหคะแนนนักเรียนแตละคน มีความยุติธรรม เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถจริง ควรมีเกณฑการใหคะแนน เชน
ดานความถูกตองชัดเจนของการออกเสียง
5 คะแนน คือ ออกเสียงไดถกู ตองชัดเจนและเลือกใชคําเหมาะสมกับสถานการณ
4 คะแนน คือ ออกเสียงไมถกู ตองไมเกิน 3 คํา แตเลือกใชคําเหมาะสมกับ
สถานการณ
3 คะแนน คือ ออกเสียงไมถกู ตอง 4-8 คํา และใชคําบางคําไมเหมาะสมกับ
สถานการณ
2 คะแนน คือ ออกเสียงไมถกู ตองมากกวา 8 คํา แตใชคําสวนมากเหมาะสมกับ
สถานการณ
1 คะแนน คือ ออกเสียงไมถกู ตองและใชคําไมเหมาะสมกับสถานการณ
อางอิงจาก : http://learners.in.th/file/rafa_francis/การประเมินตามสภาพจริง

ตัวอยางการวัดผลตามสภาพจริง
สิ่งที่จะวัด : ความรูความเขาใจในกระบวนการขยายพันธุพชื ดวยวิธกี ารตาง ๆ เชน ติดตา ตอกิง่ ตอน
ฯลฯ
แนวการวัด : ระดับการวัดที่พอใชไดใหผเู รียนเขียนหรือพูดยกตัวอยางพืชในสถานการณจริง อธิบาย
ขั้นตอนการปฏิบัติไดถูกตองครบถวน
ระดับที่ดี : ผูเรียนสามารถปฏิบัติจริงในการนําพืชที่มอี ยูมาแสดงวิธกี ารขยายพันธุพ ืช เปนขั้นตอนได
ครบถวน ถูกตองและมีผลความสําเร็จในผลงานขั้นสุดทายที่ขยายพืชไดสําเร็จ
สิ่งที่จะวัด : ความสามารถในการประยุกตวิธีการคํานวณ พืน้ ที่ ปริมาตร
แนวทางวัด : ระบุสถานการณจริง เชน หองเรียนใหคาํ นวณพืน้ ทีท่ จี่ ะทาสีที่มีราคาตางกันตามประเภท
ของสี ที่ขายเปนแกลลอน สรุปเปนจํานวนแกลลอน และราคาคาใชจา ยทีจ่ ะทาสีผนังและเพดาน
สิ่งที่จะวัด : ความสามารถในการใชภาษาอยางสรางสรรค
แนวการวัด : กําหนดสถานการณจริง เชน ใหเขียนบทความรณรงคแกปญหาของหมูบา น การ
เขียนจดหมายขอใหธุรกิจสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน
การแสดงสํานวนโวหารในการโตวาที ฯลฯ
สิ่งที่จะวัด : ความสามารถในทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
แนวการวัด : จัดสถานการณใหดําเนินการทดลองในหองปฏิบัติการ เนนใหใชอุปกรณเครื่องมือ
วิทยาศาสตร สังเกตและบันทึกขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปผลการทดลองหรือใหทําโครงการวิทยาศาสตรครบ
วงจร ตัง้ แตการกําหนดวัตถุประสงค การจัดสิ่งที่จะตองใชในการปฏิบัติ การตั้งสมมติฐานการออกแบบ ตัว
แปร การวัดตัวแปร การบันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูล การทดสอบสมมติฐาน การสรุปผลเปนองค
ความรู
สิ่งที่จะวัด : ความสามารถในการจัดภาพและออกแบบสีน้ําไดเหมาะสม
แนวการวัด : ใหผูเรียนวาดภาพ กําหนดสถานการณจริง หรือจินตนาการ ใชสนี ้ําใหคะแนนตาม
หลักการจัดภาพและการใชสีน้ําที่ดี

สิ่งที่จะวัด : ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่
แนวการวัด : สังเกตและบันทึกพฤติกรรมความรับผิดชอบในแตละสัปดาห เชน การเขาเรียนตาม
เวลาสม่าํ เสมอ การสงแบบฝกหัดครบถวนตามกําหนด ปฏิบัติงานกลุม ที่ไดรับมอบหมาย จัดเวลาทํากิจกรรม
ของตนและควบคุมตนเองไดครบถวน ฯลฯ

ประโยชนของการประเมินตามสภาพจริง
1. ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู วิธีการประเมินคุณภาพผลงานของตนเอง ทําใหผูเรียนเขาใจและรูจักตนเอง
มากขึ้น
2. ผูเรียนไดทํางานรวมกันในการพัฒนาทักษะทางวิชาการ สังคม การแสดงออกในกระบวนการคิด
วิเคราะห และการสรางสรรคการปฏิบัติงาน
3. ผูเรียนมีสว นรวมในการพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับครู และมีโอกาสปรับปรุงการเรียนรูของตนเอง
4. ผูเรียนไดนําผลงานที่ดี มานําเสนอในบรรยากาศที่ไมเครงเครียด สามารถเพิ่มแรงจูงใจทางการเรียน
ของผูเรียนสูงขึ้น
5. สงเสริมการเรียนรูตามความสนใจ ความถนัดของผูเรียนไดอยางแทจริง
6. ทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางนักเรียน ครูและผูปกครอง
7. มีความเที่ยงตรงสูง (Validity) สามารถประเมินความสามารถไดตรงตามสภาพที่แทจริง
8. นักเรียนลดความกังวลในการสอบ เพราะเปนการบูรณาการความรู ความสามารถ
9. มีการใชขอมูลที่หลากหลายจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ในการปฏิบัติจริง ทัง้ โรงเรียน บาน และชุมชน
อยางตอเนื่อง
10. สงเสริมปฏิสัมพันธเชิงบวก มีการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู และผูเรียนไดอยางมี
ความสุข
11. ผูเรียนมีการเรียนรูที่ตงั้ อยูบนพืน้ ฐานของสถานการณทเี่ ปนชีวิตจริง รวมทั้งมีการเชื่อมโยงการเรียนรู
ไปสูชีวิตจริง
12. ประสบความสําเร็จในการเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอนไดมากขึ้น และสะทอนความคิดเห็นของ
ตนเอง รวมทั้งมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมกัน

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมไดตามตัวอยางไฟลที่แนบมา
(อางอิงจาก www.esanpt1.go.th/nites/rubrics)

แนวทางการเขียนขอสอบวัดดานพุทธิพิสัย
ในวงการศึกษาปจจุบัน นักการศึกษาตองการที่จะประเมินผลการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
โดยประเมินตามจุดประสงคที่สัมพันธกับการเรียนการสอน
จุดประสงคทสี่ ําคัญของการเรียนการสอน คือ เพื่อใหบุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึง
ประสงค พฤติกรรมเหลานี้จาํ แนกและจัดลําดับออกเปนหมวดหมูและระดับตามความยากงายหมวดหมู โดย
แบงเปน 3 หมวดคือ
1. พฤติกรรมพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
2. พฤติกรรมจิตพิสัย (Affective Domain)
3. พฤติกรรมทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)

พฤติกรรมพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
พฤติกรรมพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึง การเรียนรูทางดานความคิด ความรูการแกปญหา
จัดเปนพฤติกรรมทางดานสมอง และสติปญญา โดยแบงยอย ๆ ออกเปน

1.1 ความรู- ความจํา (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการที่จะจดจํา และระลึกไดเกีย่ วกับ
ความรูที่ไดรับไปแลว อันไดแก ความรูเกี่ยวกับขอมูลตาง ๆ ที่เจาะจงหรือเปนหลักทัว่ ๆ ไป วิธีการ
กระบวนการตาง ๆ โครงสราง สภาพของสิ่งตาง ๆ และสามารถถายทอดออกมาโดยการพูด เขียน หรือกิริยา
ทาทาง แบงประเภทตามลําดับความซับซอนจากนอยไปหามากดังนี้
1.1.1 ความรูเฉพาะเรื่อง (Knowledge of Specifics) หรือความรูในเนื้อหา เปนความสามารถที่
จะจดจําและระลึกไดในสิ่งที่เปนรูปธรรม ขอเท็จจริง กฏเกณฑ คําศัพทในเนื้อหาวิชา ความรูในระดับนี้เปน
รากฐานสําคัญที่จะชวยใหผูเรียน สามารถรับความรูที่ซับซอนและเปนนามธรรมตอไป แบงออกเปน 2
ระดับคือ
1.1.1.1 ความรูเกี่ยวกับศัพทและนิยาม (Knowledge of Termonology) สิ่งที่จะถามมี
3 อยาง คือ คําศัพท นิยาม และสัญลักษณที่มีคําตอบแนนอนตามตัวอยูแลว ใครเคยพบเห็นเรื่องราว
นั้นมา และจําไดระลึกออกก็สามารถจะตอบไดทันที การถามในเรื่องนี้มีแงมุมหรือแนวในการถามอยู 5
แบบคือ

ตัวอยาง
1. ถามชื่อ เปนการถามที่เสมือนกับถามวาสิ่งนั้น สิ่งนี้เรียกวาอะไร เชน
ผีพุงไดมีชื่อเรียกอีกอยางหนึง่ วาอะไร
ก. ดาวพุง
ข. ดาวจุติ
ค. ดาวตก
ง. ดาวหาง
2. ถามคําแปล เปนการถามคําแปลของคําศัพทคําใดคําหนึ่งตรง ๆ ไมใช
แปลสํานวน เชน
เพิกเฉยแปลวาอะไร
ก. เลิก
ข. ปลอย
ค. ละเลย
ง. ทอดทิ้ง
3. ถามความหมาย เปนการถามความหมายที่ตองตอบโดยการอธิบายชีแ้ จง
ไมใชหาคํามาแทนไดเหมือนคําศัพท เชน
มุมประชิด คือมุมชนิดใด
ก. มุมที่อยูใกลกัน
ข. มุมที่แขนหนึ่งขางรวมกัน
ค. มุมที่เกิดจาก 2 เสนตัดกัน
ง. มุม 2 มุมที่รวมกันได 2 มุมฉาก
4. ถามตัวอยาง เปนการถามตัวอยางจากที่เคยสอนไว เพื่อจะดูวายังจําไดหรือไม เชน
สิ่งใดเปนพืช
ก. พริก
ข. กะป
ค. เกลือ
ง. น้ําสม
5. ถามตรงขาม เปนการถามกลับ ซึ่งเปนสิ่งตรงขามหรือมีความหมายผิด เชน
“ดัน” ตรงขามกับคําใด
ก. ฉุด
ข. ยึด
ค. ไล
ง. เข็น

1.1.1.2 ความรูเกี่ยวกับกฏและขอเท็จจริงเฉพาะ (Knoeledge of Speecific – Facts) ไดแก
ชื่อบุคคล สถานที่ วัน เดือน ป เหตุการณในประวัติศาสตร สูตร กฏเกณฑ มีวิธีถามอยู 3 แบบ คือ
ตัวอยาง
1. ถามเกี่ยวกับสูตร กฎ หลักการ ทฤษฎี สมมติฐานของเรื่อง มีมากในวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เชน
ราคาขายคืออะไร
ก. ผลบวกของกําไรกับขาดทุน
ข. ผลลบของราคาซื้อกับกําไร
ค. ผลบวกของราคาซื้อกับกําไร
ง. ผลตางของราคาขายกับราคาซื้อ
2. ถามเกี่ยวกับความจริงหรือขอเท็จจริงของเนื้อหาเปนการถามเกี่ยวกับสิง่ ที่เคยปรากฏ
มาแลวคือ ถามถึงเรื่องและใจความสําคัญจากเรื่องราวที่อา น ถามถึงขนาด จํานวน
สถานที่เกิดเหตุการณ และเวลา ตลอดจนชวงระยะเวลาที่ใชในกิจการนั้น เชน
- ปจฉิมโอวาทของพระพุทธเจากลาวถึงเรื่องอะไร
ก. หนทางดับทุกข
ข. ความไมประมาท
ค. การปฏิบัติขอธรรมะ
ง. ความขยันหมั่นเพียร
- พืชใชสวนใดหายใจและคายน้ํา
ก. ใบ
ข. ตา
ค. ดอก
ง. ราก
3. ถามความสําคัญของเรื่อง คือถามถึงคุณสมบัติที่เดน ดอย วัตถุประสงคของเรื่อง
สาเหตุและผลที่เกิดตามมาประโยชน และคุณโทษ และถามเกี่ยวกับสิทธิ หนาที่
เชน
- พืชชนิดใดที่มโี ปรตีนมากทีส่ ุด
ก. ถั่ว
ข. งา
ค. มัน
ง. เผือก

- การปราบโจรผูรายเปนหนาที่ของกระทรวงใด
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงยุติธรรม
ค. กระทรวงคมนาคม
ง. กระทรวงมหาดไทย
1.1.2 ความรูเกี่ยวกับวิธีดําเนินการและกระบวนการ (Knowledge of Ways and Means of
Dealing with Specifics) ลําดับขั้นตอน และแบบแผนวิธีการของแตละเรื่อง วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
วิจารณ ตัดสิน การหาความรูแ บบสืบสวนสอบสวนแยกเปน 5 ระดับยอย คือ
1.1.2.1 ความรูเกี่ยวกับระเบียบแบบแผน (Knowledge of Convention) ไดแก แบบ
แผนตาง ๆ ที่ตกลงใชเปนระเบียบปฏิบัติ เชน แบบฟอรมเขียนจดหมายราชการ แผนผังคําประพันธ เปนตน
ตัวอยาง
- ขอใดที่ตองใสเครื่องหมาย “?”
ก. ใครจะมาก็ได
ข. เขาหาไดมาไม
ค. เขาจะมาหรือไม
ง. เขาอาจจะมาก็ได
- ขอใดเปนมารยาทในหองประชุม
ก. ตั้งใจฟง
ข. รีบเขาหอง
ค. นั่งขางหนา
ง. นั่งตามสบาย
1.1.2.2 ความรูเกี่ยวกับแนวโนมและลําดับขั้น (Knowledge of Trends and Sequences)
สามารถลําดับเรื่องราวไดวาอะไรเกิดกอน เกิดกอน เกิดทีหลัง
ตัวอยาง
- เมล็ดพืชจะงอกสวนใดออกมากอน
ก. ใบ
ข. ราก
ค. ยอด
ง. ลําตน

- ภูเขาไฟสวนใหญมักมีแรกชนิดใด
ก. ดีบุก
ข. เหล็ก
ค. ตะกัว่
ง. กํามะถัน
1.1.2.3 ความรูเกี่ยวกับการจําแนกประเภท (Knowledge of Classification and
Categories) สามารถจัดเรื่องราวเหตุการณเขาเปนหมวดหมูได
ตัวอยาง
- หนังสือเรื่องสังขทอง เปนคําประพันธชนิดใด
ก. กลอนหก
ข. กลอนแปด
ค. กลอนตลาด
ง. กลอนสักวา
- อักษรไทยมีลกั ษณะคลายอักษรใด
ก. อักษรจีน
ข. อักษรลาว
ค. อักษรขอม
ง. อักษรพมา
- ปาเปนบุคคลเพศเดียวกับใคร
ก. ปู
ข. นา
ค. อา
ง. แม
1.1.2.4 ความรูเกี่ยวกับเกณฑตาง ๆ (Knowledge of Criteria) สามารถจําหลักเกณฑ
ตรวจสอบขอเท็จจริง เรื่องราว เหตุการณ โดยใชหลักตัดสินที่เหมาะสม
ตัวอยาง
- ขอใดเปนลักษณะที่สําคัญของสามเหลี่ยมหนาจั่ว
ก. มีดานเทากันสองดาน
ข. มีสวนสูงยาวกวาฐาน
ค. มีมุมยอดเปนมุมแหลม
ง. มีมุมทั้งสามเปนมุมแหลม

- เชื้อเพลิงที่ดีมลี ักษณะอยางไร
ก. ราคาถูก
ข. ติดไฟงาย
ค. ติดไฟไดนาน
ง. ใหความรอนสูง
1.1.2.5 ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธี (Knowledge of Methodology) สามารถบอกได
วา จะใชกลวิธีอะไร จึงจะทําใหเกิดความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงนั้น ๆ
ตัวอยาง
- ขอใดเปนการกําจัดขยะที่ผดิ วิธี
ก. ฝงในหลุม
ข. ปดใหมดิ ชิด
ค. กองไวเปนที่
ง. กลบดวยปูนขาว
- เมื่อชาวบานเกี่ยวขาวแลว ควรทําอยางไรกับซังตนขาวจึงจะถูกวิธี
ก. ใชไฟเผา
ข. ขุดไปทิ้ง
ค. ไถกลบลงดิน
ง. เก็บไวใหสตั วกิน
1.1.3 ความรูรวบยอดในเนื้อเรื่อง (Konwldge of Universals and Abstraction in a Field) เปน
การจําขอสรุป หรือหลักเกณฑใหญของเนือ้ หาวิชานัน้ ๆ โดยโครงการ วิธีการ และปรากฏการณตาง ๆ หรือ
ความคิดตาง ๆ ถูกจัดรวบรวมขึ้นมาเปนทฤษฏี โครงสราง และหลักการที่ใชในแตละสาขา วิชา หรือใชใน
การแกปญหา ความรูในระดับนี้มีความซับซอน และเปนนามธรรมมากที่สุด แบงออกเปน 2 ระดับยอย คือ
1.1.3.1 ความรูเกี่ยวกับหลักการวิชาและการขยายหลักวิชา (Knowledge of Principles
and Generalization)
ตัวอยาง
- ในการบวกลบเศษสวน ตองถือหลักเชนไร
ก. ทําสวนใหเทากัน
ข. หา ห.ร.ม. ของสวน
ค. ทอนเปนเศษสวนอยางต่ํา
ง. เอาสวนของแตละตัวไปคูณเศษ

1.1.3.2 ความรูเกี่ยวกับทฤษฏีและโครงสราง (Knowledge of Theories and Strctures)
ตัวอยาง
- การเชื่อมและการบัดกรีใชหลักการใด
ก. การควบแนน กับการแข็งตัว
ข. การกลายเปนไอ กับการแข็งตัว
ค. การกลายเปนไอ กับการควบแนน
ง. การหลอมเหลว กับการกลายเปนไอ
- เราจัดใหตนหญา ตนขาว และตนไผ เปนพืชประเภทเดียวกัน เพราะยึดสิ่งใดเปนหลัก
ก. ราก
ข. ที่อยู
ค. ขนาด
ง. ประโยชน

1.2 ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถในการบงบอกใจความสําคัญของ
เรื่องราวตาง ๆ โดยการแปลความแลวเปรียบเทียบยนยอเอาแตใจความสําคัญหรือผสมผสานสิ่งใหมกับ
ประสบการณเดิม การที่จะวัดวาใครมีความเขาใจหรือไมเพียงใดนัน้ ตองดูที่ความสามารถในการสรุปจับ
ใจความ หรือยนยอใจความสําคัญของสิ่งที่พบเห็นไดดว ยการแปลความ ตีความ และขยายความ ซึ่งมีแนวใน
การถามเปน ดังนี้
1.2.1 การแปลความ (Translation) สามารถดัดแปลงขอความ เรื่องราว มาเปนขอความใหม แต
รักษาความหมายเดิม แบงเปน
1.2.1.1 การแปลความหมาย สามารถแปลความ หรือคําจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่ง
1.2.1.2 การแปลสัญลักษณ สามารถบอกไดวา สัญลักษณนนั้ ๆ หมายความวาอยางไร
1.2.1.3 การแปลถอดความ สามารถแปลสุภาษิต คําพังเพย ถอดคําประพันธ
ตัวอยาง
- คําใดทีแ่ สดงถึงความเจ็บปวด
ก. โธ
ข. โอ
ค. โอย
ง. ออย
- ประโยคใดทีม่ ีความหมายวา “ไปเพียงคนเดียว”
ก. ทานไปกับเรา
ข. ทานและเขาไป
ค. ทานหรือเขาไป
ง. ทานตามเขาไป

- ขอใดมีลักษณะแบบเดียวกับการไดกําไร
ก. มีมากใชนอย
ข. ขายถูกซื้อแพง
ค. ซื้อบอยเงินหมด
ง. กินมากอวนมาก
1.2.2 การตีความ (Interpretation) สามารถแปลยนยอเรื่องราวตาง ๆ ใหเปนขอสรุปได เชน
ตีความจากกราฟขอมูล เปนตน
ตัวอยาง
- เมื่อเสด็จวัดประดู ไดไปพบหมอน้ํามนต มีผูคนเจ็บไขไปคอยรดน้ํามนตอยูทุกวัน
ซึ่งดูแลวสังเวชใจมาก “หมอน้ํามนตทําอะไร”
ก. เสกคาถา
ข. รักษาโรค
ค. คอยรับเสด็จ
ง. สวดมนตในวัด
- ภาพนี้แสดงถึงอะไร
ตนไม
คารบอนได
ออกซิเจน
ออกไซด
สัตว
ก. การรวมกัน
ข. การหมุนเวียน
ค. การแยกประเภท
ง. การเปลี่ยนแปลง
1.2.3 การขยายความ (Extrapolation) สามารถขยายความคิดหรือทํานายลวงหนา คาดคะเน
จากขอความ ขอมูลที่มีอยู
ตัวอยาง
- เมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 5 มีสภาพคลายกับรัชกาลใด
ก. พระนารายณมหาราช
ข. พระนเรศวรมหาราช
ค. พระเจาตากสินมหาราช
ง. พอขุนรามคําแหงมหาราช

- เมื่อเกิดน้าํ ทวมในเมืองนาน ๆ จะเกิดโรคชนิดใดตามมา
ก. โรคตา
ข. โรคปอด
ค. โรคทองรวง
ง. โรคไขจับสั่น
- ถาไมมพี ืชมนุษยจะเดือดรอนในเรื่องใดมาก
ก. อาหาร
ข. ที่อยูอาศัย
ค. ยารักษาโรค
ง. เครื่องนุมหม

1.3 การนําไปใช (Application) หมายถึง ความสามารถในการนําหลักการ กฎเกณฑและวิธี
ดําเนิน การตาง ๆ ของเรื่องที่ไดรูแลวไปใชแกปญหาในสถานการณใหมได การวัดความสามารถในการ
นําไปใชเปนการตั้งคําถามโดยใชเรื่องราว หรือปญหาใหมที่เด็กยังไมคุนเคยไมเหมือนกับของเดิม ที่เด็ก
เคยเรียนมาแลวโดยตรงมาใหเด็กตอบหรือแกปญหา ตัวคําถามจะตองซอนเงื่อนปมใหคิดคือทั้ง ๆ ที่เด็กรู
วาถามเรื่องนัน้ หรือทฤษฎีนี้ แตกย็ ังตอบโดยทันทีไมไดเพราะจะตองหาคําตอบโดยนําหลักการหรือทฤษฎี
ตาง ๆ ที่ไดเรียนไปแลวมาใชในการตอบ
ตัวอยาง
- วิมังสา ไดแกการปฏิบัติดงั ขอใด
ก. รีบทํางานสงครู
ข. หมั่นทองสูตรคูณ
ค. ขอใหครูอธิบายเพิ่มเติม
ง. พยายามคิดโจทยขอยาก ๆ
- เราสามารถดัดแปลงสิ่งใดมาใชแทนแจกันได
ก. จาน
ข. ขวด
ค. เหยือก
ง. ถวยแกว

1.4 การวิเคราะห (Analysis) สามารถแยก จําแนก องคประกอบที่สลับซับซอนออกเปนสวน ๆ
ใหเห็นความสัมพันธระหวางสวนยอยตาง ๆ แบงเปน
1.4.1 การวิเคราะหความสําคัญ หรือ การวิเคราะหสวนประกอบ (Analysis of Elements)

สามารถแยกแยะความคิด ปญหา เรื่องราว ออกเปนสวนประกอบตาง ๆ เชน อานบทความแลวแยกไดวาสวน
ไหนเปนขอเท็จจริง สวนไหนเปนความคิดเห็น สวนไหนเปนสมมุติฐาน สวนไหนเปนสรุปผล
ตัวอยาง
- สิ่งใดที่มีความสําคัญตอการงอกของเมล็ดมากที่สุด
ก. น้ํา
ข. ดิน
ค. ปุย
ง. แสงสวาง
- “นกนอยทํารังแตพอตัว” ขอความนี้ตองการสอนถึงเรื่องอะไร
ก. การประมาณตน
ข. การสรางตัวเอง
ค. การประหยัดอดออม
ง. การรักเกียรติของตน
- “อันคนดีมิไดดีดวยที่ทรัพย มิใชนับญาติวงศเผาพงศา
คนดีนี้ดดี วยการงานนานา ที่อุตสาหตั้งใจใฝตองาน”
คํากลอนนี้ตอ งการจะยกยองใคร
ก. เศรษฐี
ข. หัวหนา
ค. เจานาย
ง. กรรมกร
1.4.2 การวิเคราะหความสัมพันธ (Analysis of Relationships) สามารถมองเห็นสวนยอยแตละ
สวนมีความสัมพันธกัน
ตัวอยาง
- ขอใดที่สัมพันธกันมากที่สดุ
ก. เสรีภาพกับกฎหมาย
ข. หนาที่กับการเสียภาษี
ค. กฎหมายกับการนับถือศาสนา
ง. หนาที่กับการเขารับราชการทหาร
- ตนไมตองการปุยเหมือนกับคนตองการอะไร
ก. น้ํา
ข. ยา
ค. อากาศ
ง. อาหาร

1.4.3 การวิเคราะหหลักการ (Analysis of Organization Principles) สามารถจับเคาไดวา
สวนยอย ๆ ที่มีความสัมพันธกันนั้น มีหลักการอะไรยึด หรือผูกมัดเปนสวนรวม
ตัวอยาง
- ที่กลาววา “วิทยุเปนเครื่องมือสื่อสารที่มีอิทธิพลมาก” เพราะผูกลาวยึดหลักการใด
ก. พลุ
ข. จรวด
ค. เรือยนต
ง. เครื่องบินใบพัด
- ที่ยกยองวา การใหทานเปนบารมีอยางหนึ่งเพราะเหตุผลขอใด
ก. เปนการทําบุญ
ข. มีความอดกลั้น
ค. ฝกใหเสียสละ
ง. เปนผูรักสันโดษ
- การเคลื่อนที่ของสิ่งใดที่ใชหลักการ ผิดกับชนิดอื่น
ก. พลุ
ข. จรวด
ค. เรือยนต
ง. เครื่องบินใบพัด

1.5 การสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการรวบรวม หรือนําองคประกอบหรือ
สวนตาง ๆ เขามารวมกัน เพือ่ ใหเปนภาพพจนโดยสมบูรณ เปนกระบวนการพิจารณาแตละสวนยอย ๆ แลวจัด
รวมกันเปนหมวดหมู ใหเกิดเรื่องใหมหรือสิ่งใหม แบงเปน
1.5.1 การสังเคราะหขอความหรือการสังเคราะหการสื่อความหมาย (Produdction of a Unique
Communication) สามารถรวบรวมความรู ความคิด หรือประสบการณตาง ๆ เปนหมวด เปนหมู แลวเขียน
เรียบเรียงความรูสึกนึกคิดเหลานั้นถายทอดใหผูอื่นรูได เชน
- กําหนดเนื้อเรื่องมาใหแตงตอจนจบ
- กําหนดหัวขอเรื่อง กําหนดรูปภาพ ใหเขียนเรียงความหรือใหเขียนคําบรรยาย
- ใหแตงจดหมาย
- ใหแตงคําประพันธ
1.5.2 การสังเคราะหแผนงาน (Production of a Plan or Proposed Set of Operation) สามารถคิด
หาวิธีการหรือวางแผนดําเนินการเกีย่ วกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามเงื่อนไขและขอมูลที่กําหนดไว เชน สามารถ
เสนอแนะวิธีแกปญหา ขอนี้ตองการฝกใหผูเรียนสามารถรางเคาโครงของงานใหเปน , การใหวางแผนในการ
จัดกิจกรรมในงาน “วันแม” เปนตน

1.5.3 การสังเคราะหความสัมพันธ (Dirivation of a Set of Abetract Relation) สามารถสราง
หลักการกฏเกณฑขึ้นเพื่ออธิบายสิ่งตาง ๆ ได เชน สรุปเหตุผลตามหลักตรรกวิทยา การคิดสูตรสําหรับหา
จํานวนที่เปนอนุกรม , ใหตั้งสมมติฐานเกีย่ วกับปญหาและสาเหตุของเรือ่ งวาที่เกิดและปรากฎเปนเชนนั้น
เนื่องมาจากอะไร , ใหวิจารณวา คําสรุปใดกลาวผิด หรือสรุปกวาง แคบเกินไป เปนตน
ตัวอยางคําถามที่วัดการสังเคราะหความสัมพันธ เชน
“ในการจุดเทียนบูชาพระ เด็กชายวัฒนาสังเกตวาเทียนจะคอย ๆ สั้นลงตามเวลาที่จุดและ
เทียนดอกใหญมักจะสั้นชากวาดอกเล็กเสมอ ฉะนั้นวัฒนาจึงสรุปวา เทียนจะจุดไดนานมากถาเทียนดอกนั้นใหญ”
คําสรุปของวัฒนายังไมถูกตองนักเพราะยังขาดสิ่งสําคัญขอใด
ก. ชนิดของเทียน
ข. จํานวนเวลาที่จุด
ค. ความยาวของเทียน
ง. เสนผานศูนยกลางของเทียน

1.6 การประเมินคา (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการประเมิน ตีราคาโดยสรุปอยางมี
หลักเกณฑวาสิ่งนั้นมีคุณคา ดี เลว หรือเหมาะสมอยางไร การถามเพื่อวัดความสามารถในการประเมินคาจะ
เปนการถามเพือ่ ใหตีราคาตัดสินคุณคาสิ่งตาง ๆ โดยสรุปอยางมีหลักเกณฑวาสิ่งนั้นมีคุณคา ดี เลว หรือ
เหมาะสมอยางไร เปนการวัดความสามารถดานสติปญญาขั้นสุดทาย โดยมีเกณฑหรือมาตรฐานเปนเครื่อง
ตัดสิน แบงออกเปน
1.6.1 การประเมินคาโดยอาศัยขอเท็จจริงภายในเนื้อเรื่อง (Judgement in Terms of Internal
Evidence) สามารถพิจารณาตัดสินคุณคาของเรื่องราว โดยใหเนื้อหาของเรื่องราวนั้นเปนเกณฑตัดสิน
ตัวอยาง
- เราควรกินน้าํ แข็งหรือไม
ก. ควร เพราะทําใหสดชื่นหายเหนื่อย
ข. ควร เพราะน้ําแข็งใหญสะอาด
ค. ไมควร เพราะทําใหเปนหวัดไดงาย
ง. ไมควร เพราะเปนแหลงเพาะเชื้อโรค
1.6.2 การประเมินคาโดยอาศัยเกณฑภายนอก (Judgement in Terms of External Evidence)
สามารถตัดสินคุณคาของสิ่งตาง ๆ โดยเอาสิ่งที่สังคมยอมรับแลวมาเปนเกณฑการตัดสิน
ตัวอยาง
- ถายึดหลักประชาธิปไตย การทีน่ างรจนาเลือกเจาเงาะถือเปนความผิดหรือไม
ก. ผิด เพราะไมทําตามผูอื่น
ข. ผิด เพราะทําตามความเห็นตน
ค. ไมผิด เพราะทําตามเสรีภาพ
ง. ไมผิด เพราะทําดวยความเสมอภาพ

คําที่บงการกระทําในพฤติกรรมดานความรูแ ละความคิด
พฤติกรรม

คําที่บงการกระทํา

เรื่องที่กระทํา

ความรู ความจํา

บอก ชี้บง บรรยาย ใหรายการจับคู

ชื่อ วัน เวลา เหตุการณ บุคคล สถานที่
ขอเท็จจริง เรือ่ งราว อักษรยอ ระเบียบแบบ
แผน ลําดับขั้น แนวโนม ประเภท เกณฑ
วิธีการ หลักการ ทฤษฏี ความสัมพันธ
อิทธิพล ฯลฯ

ความเขาใจ

แปล เปลี่ยนรูป ใหคําพูดของตนเอง
บอกความแตกตาง บอกความคลายคลึง ขยาย
ความ ยกตัวอยาง ทํานาย ตีความหมาย อธิบาย
ความหมาย สรุปจัดใหม เรียบเรียงใหม บอก
ฯลฯ

ความหมาย เหตุการณ เรื่องราว สัญลักษณ
นิยาม คําพูด ความสัมพันธ ความนาจะเปน
ขอมูล (ตัวเลข,กราฟ) ภาษาจุดมุงหมายของ
เรื่องความสําคัญของเรื่อง คติพจน หลักการ
ฯลฯ

การนําไปใช

ใช คํานวณ สาธิต สราง เตรียม
เสนอแกปญหา บอก ฯลฯ

กฎ ผล วิธีการ โจทย ทฤษฏี ฯลฯ

การวิเคราะห

บอก จําแนก คนหา เปรียบเทียบ
ใหเหตุผล บอกความแตกตาง
ความคลายคลึง จัดประเภท

ความสําคัญ ตนตอ สาเหตุ ความสัมพันธ
สนับสนุน ขัดแยง ขอสรุป ความเขาใจ
เหตุผล ความลําเอียง หลักการที่ยึดถือ

การสังเคราะห

การประเมิน

ความสัมพันธ แบบงาน จุดมุง หมาย
บอก เขียน สราง แกไข วางแผน ออกแบบ จัด คําศัพททางวิชาการ สมมุติฐาน การคนควา
ผลิต แสดงเหตุผล วางโครงการ ปรับปรุง ฯลฯ บทความ แนวคิด หลักการ
เคาโครง ขอสรุป ฯลฯ
ประเมิน ตัดสิน โตแยง เปรียบเทียบ
ใหเกณฑ วิพากษวจิ ารณ

ความถูกตอง ความเชื่อถือได คุณคา
ความผิดพลาด เรื่องราว เหตุผล

อางอิงจาก
http://learners.in.th/file/wilawan_boon/การวัดและประเมินผลดานพุทธิพิสัยBloom (งานกลุมชิ้นที่ 1).doc
http://roongjung.exteen.com/20080404/entry
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ตัวอยางเกณฑการประเมิน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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เกณฑการประเมินกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
การกําหนดขอมูลและการนําเสนอขอมูล
ระดับ 4 จัดทําแบบบันทึกเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลนํามาประมวลผล นําเสนอขอมูลถูกตองตาม
หลักการและเหมาะสมกับขอมูล
ระดับ 3 จัดทําแบบบันทึกเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลนํามาประมวลผล นําเสนอขอมูลไดถูกตอง
ตามหลักการ
ระดับ 2 รวบรวบขอมูลนํามาประมวลผล นําเสนอขอมูลไดถูกตองตามหลักการ
ระดับ 1 ประมวลผล และนําเสนอขอมูลไดถูกตองตามหลักการ
กระบวนการปฏิบัตงิ านทางคณิตศาสตร
ระดับ 4 ศึกษารายละเอียดของขอมูล มีการวางแผนการทํางาน ดําเนินงานอยางมีขั้นตอน มีสมาธิ
รักษาความสะอาด มีวิธีการตรวจสอบผลงานดวยตนเอง จัดระบบการลําดับเรื่องใน
การรวบรวมชิน้ งาน จัดทํารายงานไดอยางเหมาะสมกับขอมูล
ระดับ 3 ศึกษารายละเอียดของขอมูล มีการวางแผนการทํางาน ดําเนินงานอยางมีขั้นตอน มีสมาธิ
รักษาความสะอาด ไมสามารถตรวจสอบผลงานดวยตนเอง จัดระบบการลําดับเรื่องใน
การรวบรวมชิน้ งาน
ระดับ 2 ศึกษารายละเอียดของขอมูล มีการวางแผนการทํางาน ดําเนินงานอยางมีขั้นตอน มีสมาธิ
รักษาความสะอาด ไมสามารถตรวจสอบผลงานดวยตนเอง ขาดการจัดระบบ การลําดับ
เรื่องในการรวบรวมชิ้นงาน จัดทํารายงานไดอยางเหมาะสมกับขอมูล
ระดับ 1 ศึกษารายละเอียดของขอมูล ขาดการวางแผนการทํางาน แตมีการดําเนินงานเพื่อนําไปสู
การรายงานไดเหมาะสมกับขอมูล
ทักษะการปฏิบัติงานทางคณิตศาสตร
ระดับ 4 เลือกใชเครื่องมือและวิธีการนําเสนอขอมูลไดเหมาะสมกับขอมูล จําแนก จัดกลุมขอมูล
อยางสัมพันธกัน มีความคลองแคลวในการคํานวณและการปฏิบัติกิจกรรม
กลาแสดงออกตอการนําเสนองาน
ระดับ 3 เลือกใชเครื่องมือและวิธีการนําเสนอขอมูลไดเหมาะสมกับขอมูล จําแนก จัดกลุมขอมูล
อยางสัมพันธกัน มีความคลองแคลวในการคํานวณและการปฏิบัติกิจกรรม
ระดับ 2 เลือกวิธีการนําเสนอขอมูลไดเหมาะสมกับขอมูล จําแนก จัดกลุมขอมูลอยางสัมพันธกัน
มีความคลองแคลวในการคํานวณและการปฏิบัติกิจกรรม
ระดับ 1 เลือกวิธีการนําเสนอขอมูลไดเหมาะสมกับขอมูล จําแนก จัดกลุมขอมูลอยางสัมพันธกัน
มีความคลองแคลวในการคํานวณ
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เจตคติที่ดีตอการปฏิบตั ิทางการคณิตศาสตร
ระดับ 4 มีความซื่อสัตย ละเอียดรอบคอบ ยอมรับฟงความคิดเห็น มีความกระตือรือรนใน
การทํางาน มีความสุขในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานคณิตศาสตรดวยความมั่นใจ แสวงหา
ความรูทางคณิตศาสตรอยูเสมอ
ระดับ 3 มีความซื่อสัตย ยอมรับฟงความคิดเห็น มีความกระตือรือรนในการทํางาน มีความสุขใน
การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานคณิตศาสตรดวยความมั่นใจ แสวงหาความรูทางคณิตศาสตร
อยูเสมอ
ระดับ 2 มีความซื่อสัตย ยอมรับฟงความคิดเห็น มีความสุขในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
คณิตศาสตรดวยความมั่นใจ แสวงหาความรูทางคณิตศาสตรอยูเสมอ
ระดับ 1 มีความซื่อสัตย ยอมรับฟงความคิดเห็น ปฏิบัติงานคณิตศาสตรดวยความมั่นใจ แสวงหา
ความรูทางคณิตศาสตรอยูเสมอ
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
7-9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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เกณฑการประเมินความสามารถในการเขาใจ การสื่อความหมาย กระบวนการ และผลงาน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ระดับ
คะแนน

การสื่อสาร
การอธิบายเหตุผล
อธิบายเหตุผลแตละ
ขั้นตอน ใชแผนภูมิ
และหรือคําศัพทที่ทํา
ใหผูอื่นอานเขาใจได

4

- ใชคํา / ขอความทาง
คณิตศาสตรเพื่อสื่อ
ความหมายอยาง
ถูกตอง ยนยอ
ชัดเจน
- แสดงใหเห็น
อยางชัดเจนถึง
ความเขาใจอยาง
ชัดแจงถึงเหตุผล
โดยตอบทุกขั้นตอน
- นําเสนอการทํางาน
ที่มีความสัมพันธกัน
อยางมีเหตุผล
- แสดงใหเห็น
หลักฐานการจัดการ
อยางเปนระบบและ
มีความตอเนือ่ งใน
การแกโจทย
- สื่อความไดชัดเจน
แจมแจง ผูชม
ทุกระดับเขาใจได

แนวทางการใหคะแนน
ความเขาใจใน
กระบวนการ
ความคิดรวบยอด
และยุทธวิธี
แสดงใหเห็นถึงความ
เขาใจในความคิด
รวบยอดที่สัมพันธกับ
ความตองการของ
โจทยปญหา
- แปลความตองการ
ของโจทยปญ
 หาไป
สูความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร
ที่ถูกตอง
- เลือกและใชขอมูล
ไดสอดคลองกับ
โจทยปญหา
- ใชภาพโมเดล
แผนภูมิ หรือ
สัญลักษณเพื่อ
แทนความคิด
รวบยอดทาง
คณิตศาสตรใน
โจทยปญหาได
อยางเหมาะสม

ยุทธวิธีการเลือก
การแกปญหาและ
ตรวจสอบ

ผลผลิตหรือ
แกปญหาไดอยาง
มีเหตุผล
ผลงานถูกตอง แมนยํา
หรือแสดงการ
แกปญหาอยางมี
เหตุผล

- ประยุกตใชกราฟ
- สามารถคิดคํานวณ
ตัวเลขหรือสิ่งที่เปน หรือเสนอรูปแบบ
รูปภาพ เพื่อแสดง
วิธีการหาคําตอบได
อยางถูกตองแมนยํา
การแกปญหา
- เลือกใชทักษะและ - มองหาวิธีการแก
ปญหาโดยวิธีการอืน่
ยุทธวิธีที่เหมาะสม
เพื่อตรวจสอบหรือ
และสมบูรณใน
สนับสนุนความคิด
การแกปญหา
ในครั้งแรก
- เลือกใชวิธีการ
ตรวจสอบคําตอบ - วิเคราะหวิธกี ารผล
ของการแกปญหา
ที่ถูกตอง
ไดอยางมีเหตุผล
- มองเห็นความ
เชื่อมโยง หรือ
การขยายผลไปสู
หลักการของปญหา
ไดอยางสมบูรณ
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ระดับ
คะแนน
3

2

การสื่อสาร
การอธิบายเหตุผล

แนวทางการใหคะแนน
ความเขาใจใน
กระบวนการ
ความคิดรวบยอด
และยุทธวิธี

ผลผลิตหรือ
แกปญหาไดอยาง
มีเหตุผล
- ใชกราฟ ตัวเลขและ - การคํานวณ หรือ
วิธีการหาคําตอบ
สิ่งที่เปนรูปภาพ
ถูกตอง
บางสวน ชวยแก
- แสดงวิธกี าร หรือ
ปญหา
การหาเหตุผล
- เลือกใชวิธีการแก
สนับสนุนการหา
ปญหาที่ยืดยาว
- ใชทักษะทาง
คําตอบไดบางสวน
คณิตศาสตร และ - เชื่อมโยงไปสู
ยุทธวิธีเกือบ
หลักการของปญหา
ครบถวน
ไดบางสวน

- ใชคณิตศาสตรเพื่อ - แสดงใหเห็นความ
เขาใจความคิด
สื่อความหมายได
ถูกตอง แตไมยนยอ รวบยอดสวนใหญ
ในโจทยปญ
 หา
- แสดงความเขาใจ
เหตุผลบางสวนใน - เลือกและใชขอมูล
สอดคลองกับโจทย
แตละขั้นตอน
ปญหาไดเปน
- นําเสนอการทํางาน
มีความตอเนือ่ งและ สวนใหญ
สามารถแกปญหา - ใชภาพโมเดล
แผนภูมิ และ
เปนบางราย
- สื่อความหมายใหได สัญลักษณนาํ เสนอ
แทนความคิด
ชัดแจง เฉพาะผูชม
รวบยอดทาง
บางสวนเทานั้น
คณิตศาสตร
บางสวน
- ใชคําทาง
- แปลความตองการ - ใชกราฟ ตัวเลขและ - การคํานวณมีขอ
คณิตศาสตรเพื่อสื่อ
ของโจทยผิดเปน
ผิดพลาดบางสวน
สิ่งที่เปนรูปภาพ
ความที่ผิดสวนใหญ สวนใหญ
- แสดงเหตุผล
แกปญหาเพียง
- เสนอเหตุผลไม
- เลือกใชขอมูลสวน
สนับสนุนการหา
เล็กนอย
สมบูรณ
นอย ๆ มานําเสนอ - ใชทักษะ และ
คําตอบเล็กนอย
- แสดงโครงสราง
- แสดงการเชื่อมโยง
โจทยปญหา
ยุทธวิธีแกปญ
 หา
อยางไมเปนเหตุผล - ใชภาพ โมเดล
หลักการการแก
สวนใหญไมตรง
- ไมแสดงหลักฐาน
ปญหาไดเล็กนอย
แผนภูมิ สัญลักษณ ประเด็น
ถึงความเขาใจใน
ขัดแยงกับความ
- แสดงการตรวจ
การแกปญหา
ตองการของโจทย
คําตอบไมสมบูรณ
- สื่อความหมายได
ในบางสวน
เฉพาะตนเองเทานั้น
ที่เขาใจ
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ระดับ
คะแนน

การสื่อสาร
การอธิบายเหตุผล

1

- ใชคําทาง
คณิตศาสตร เพื่อ
สื่อความผิดทั้งหมด
- เสนอเหตุผลที่ผิด
- ไมแสดงหลักฐาน
ความเขาใจ วิธีการ
แกปญหา
- ไมสื่อความหมาย
ถึงความเขาใจ
- ไมอธิบายเหตุผล
ใด ๆ

0

แนวทางการใหคะแนน
ความเขาใจใน
กระบวนการ
ความคิดรวบยอด
และยุทธวิธี
- แปลความหมาย
ความตองการของ
โจทยผิด
- เลือกใชขอมูลที่ไม
เหมาะสม
- นําเสนอภาพโมเดล
แผนภูมิ ขัดแยงกับ
ความตองการของ
โจทย
- ไมแสดงถึงความ
เขาใจโจทยปญหา

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
6-9
3–5
0–2

- ไมใชกราฟ หรือ
รูปแบบแสดงใน
การแกไขปญหา
- ใชวิธีการทีผ่ ิดใน
การแกปญหา
- ไมแสดงการตรวจ
คําตอบ

- ไมแสดงวิธีทํา

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

ผลผลิตหรือ
แกปญหาไดอยาง
มีเหตุผล
- การคํานวณผิด
ทั้งหมด
- ไมแสดงเหตุผล
สนับสนุนคําตอบ
- เชื่อมโยงไปสู
หลักการที่ไมถูกตอง

- ไมแสดงการ
คํานวณ / หาคําตอบ
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เกณฑการประเมินการแกโจทยปญหา
1. การเขียนโจทยถูกตอง
- เขียนโจทยถูกตอง
- เขียนโจทยผิด 2 คํา
- เขียนโจทยผิดตั้งแต 3 คําขึ้นไป
- เขียนโจทยผิดตั้งแต 5 คําขึ้นไป
2. การเขียนประโยคสัญลักษณ
- เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง
- เขียนประโยคสัญลักษณถูกตองแตไมใสเครื่องหมายเทากับ
- เขียนประโยคสัญลักษณถูกตองแตใสเครื่องหมายบวก ลบ คูณ
หรือหารไมครบ
- เขียนประโยคสัญลักษณไมถูกตองแตมีเครื่องหมายบวก ลบ คูณ
หรือหาร
3. การแสดงวิธีทาํ
- แสดงวิธีทําถูกตอง คําตอบถูกตอง
- ไมเขียนคําอธิบาย แตเครื่องหมายและคําตอบถูกตอง
- ไมเขียนคําอธิบาย ไมใสเครื่องหมาย แตคําตอบถูกตอง
- ไมเขียนคําอธิบาย วิธีทําถูก ไมมีเครื่องหมาย คําตอบไมถูกตอง
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7-8
5–6
3–4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑการประเมินคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตใชวิธกี ารแกปญหาที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
ระดับ
ระดับ 4
ขั้นสูง

ความเขาใจ
ปญหา
แสดงความเขาใจ
ปญหาอยางทะลุ
ปรุโปรง

ระดับ 3
เชี่ยวชาญ

แสดงความเขาใจ
ขั้นพื้นฐานของ
ปญหา

ระดับ 2
เชี่ยวชาญ
บางสวน

แปลความปญหา
บางสวนผิด

ระดับ 1
ไมเชี่ยวชาญ

แสดงความเขาใจ
ปญหาบางสวน
หรือไมเขาใจ
ปญหา

วิธีการที่ใช

การอธิบายดวย
การพูดหรือเขียน
ประยุกตใชวิธที ี่มี การอธิบายชัดเจน
ประสิทธิภาพดวย กะทัดรัดและใช
ขอมูลที่ถูกตองใน ภาษาคณิตศาสตรที่
แผนภูมิ ตาราง หรือ เหมาะสม
แผนผังถาจําเปน
ประยุกตใชวิธกี าร อธิบายชัดเจน
ดวยขอมูลที่ถกู ตอง และใชภาษา
ในแผนภูมิ ตาราง คณิตศาสตรที่
หรือแผนผัง
เหมาะสม แต
ถาจําเปน
ไมกะทัดรัด
มีความยุงยากในการ การอธิบาย
ประยุกตใชวิธกี าร ไมชัดเจน ไม
หรือมีประโยชน
รัดกุม หรือไม
เพียง บางสวน
สมบูรณ
ไมไดทําหรือ
อธิบายไมเขาใจ
ใชวิธีที่ไมถูกตอง หรือไมเกีย่ วกับ
ปญหา

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
7-9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

ความพอใจใน
สิ่งที่ตองการ
บรรลุความตองการ
ทุกประเด็นของ
ปญหา มีคําตอบ
ถูกตอง
บรรลุความตองการ
ทุกประเด็นของ
ปญหา แตมี
คําตอบบางสวนไม
ถูกตอง
บรรลุความตองการ
สวนใหญของปญหาคําตอบอาจจะ
ถูกหรือไมถูก
ไมบรรลุความ
ตองการใด ๆ
ของปญหา

79
เกณฑการประเมินการแกโจทยปญหาการบวกเลข 2 หลัก
ทักษะการเรียนรู
ได 4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ทักษะการคิด
ได 4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ทักษะในการสื่อสาร
ได 4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เมื่อเขียนโจทยถูกตอง มีประโยคสัญลักษณ และแสดงวิธีทํา
เมื่อไมไดเขียนโจทยหรือไมไดเขียนประโยคสัญลักษณ แตแสดงวิธีทํา
ไมไดเขียนทั้งโจทย และประโยคสัญลักษณหรือไมไดเขียนอยางใดอยางหนึ่ง
และไมไดแสดงวิธีทํา
เมื่อไมไดเขียนโจทย ไมไดเขียนประโยคสัญลักษณ และไมไดแสดงวิธีทํา
เมื่อแสดงวิธีทาํ ถูกตอง ไดคาํ ตอบถูก
เมื่อแสดงวิธีทาํ ถูกตอง แตคาํ ตอบผิด หรือแสดงวิธีทําถูกตองไมหมด
มีผิดเล็กนอย แตคําตอบถูก
เมื่อแสดงวิธีทาํ ผิดมากกวาถูก แตคําตอบถูก
เมื่อแสดงวิธีทาํ ผิดมากกวาถูก และคําตอบผิด
เมื่อเขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง
เมื่อเขียนประโยคสัญลักษณโดยมีที่ผิด 1 ที่
เมื่อเขียนประโยคสัญลักษณโดยมีที่ผิด 2 ที่
เมื่อเขียนประโยคสัญลักษณโดยมีที่ผิดมากกวา 2 ที่

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7-8
5–6
3–4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

80
เกณฑการประเมินผลงานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับ
3

2

1

0

เลือกใชขอมูล
ความเขาใจใน
ไดอยางเหมาะสม
ความคิดรวบยอด
- เลือกและใชขอมูล - แสดงใหเห็น
ไดอยางเหมาะสม
ความเขาใจ
ขอมูลมีความ
ความคิดรวบยอด
หลากหลาย
ทางคณิตศาสตร

ความถูกตอง
ตามหลักวิชา
- แสดงวิธกี ารได
อยางถูกตอง
แมนยํา

- เลือกใชขอมูลได - แสดงใหเห็น
อยางเหมาะสม
ความเขาใจ
แตขอมูลไม
ความคิดรวบยอด
หลากหลาย
สวนใหญถูกตอง
- เลือกใชขอมูล
- แสดงใหเห็น
บางสวนไม
ความเขาใจ
เหมาะสม และ
ความคิดรวบยอด
ขอมูลไม
สวนใหญ
หลากหลาย
ไมถูกตอง
- เลือกและใชขอมูล - ไมแสดงใหเห็น
ไมเหมาะสม
ความเขาใจ
ความคิดรวบยอด

- แสดงวิธกี าร
บางสวน
ไมถูกตอง

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
10 – 12
6–9
3–5
0–2

- แสดงวิธกี าร
ถูกตองเปน
บางสวน

- แสดงวิธกี าร
ไมถูกตอง

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

การนําเสนอ
ผลงาน
- นําเสนอดวยวิธีการ
ที่ชัดเจน เปนไปตาม
ลําดับขั้นตอนที่ตอ
เนื่อง การนําเสนอ
นาสนใจ
- นําเสนอตามลําดับ
ขั้นตอน สื่อ
ความหมายได
พอสมควร
- นําเสนออยาง
ไมมีลําดับขั้นตอน
การนําเสนอ
ไมนาสนใจ
- ไมนําเสนอผลงาน

81
เกณฑการประเมินความรูเรื่องการวัดและมาตราสวน
ระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
1. แผนผัง
หองเรียน
(ความรู
เรื่องการวัด
และมาตรา
สวน)

4

3

2

1

0

ใชมาตราสวน
ไดถูกตองและ
เหมาะสมทุก
รายการและ
ครบตามจํานวน
ที่กําหนดให

ใชมาตราสวน
ถูกตองและ
เหมาะสมทุก
รายการ แตไม
ครบตามจํานวน
ที่กําหนดให

ใชมาตราสวน
ถูกตองและ
เหมาะสมได 2
หรือ 3 รายการ
และมีครบตาม
จํานวนที่
กําหนดให
ผลงาน
แปลกใหม แต
ประยุกตมาจาก
ที่อื่นและใช
ประโยชนได
นอย
ปฏิบัติงานตางๆ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดใหเปน
บางครั้ง
ปฏิบัติตนใหอยู
ในขอตกลงที่
กําหนดใหเปน
บางครั้ง

ใชมาตราสวน
ถูกตองและ
เหมาะสมได
1 รายการ
หรือไมถูกตอง
ทั้งหมด

ไมสง / ไมเขียน
แผนผัง

2. ความ
ผลงาน
สําเร็จ
แปลกใหม ไม
ของผลงาน เลียนแบบจาก
ที่อื่นและใช
ประโยชนได

ผลงาน
แปลกใหม แต
ประยุกตมาจาก
ที่อื่น และใช
ประโยชนได

3. ความรับ
ผิดชอบ

ปฏิบัติงานตางๆ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดใหเกือบ
ทุกครั้ง
ปฏิบัติตนใหอยู
ในขอตกลงที่
กําหนดใหเกือบ
ทุกครั้ง

4. ความมี
ระเบียบ

ปฏิบัติงานตางๆ
ตามระยะเวลา
ที่กําหนดให
ทุกครั้ง
ปฏิบัติตนใหอยู
ในขอตกลงที่
กําหนดให
รวมกันทุกครั้ง

เลียนแบบ
ไมปฏิบัติงาน
ผลงานจากที่อื่น
หรือใช
ประโยชนได
นอย
ปฏิบัติงานตางๆ ไมปฏิบัติงาน
ตามระยะเวลาที่
กําหนดใหเพียง
ครั้งเดียว
ปฏิบัติตนใหอยู ไมปฏิบัติงาน
ในขอตกลงที่
กําหนดใหเพียง
ครั้งเดียว

82
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
6-9
3–5
0–2

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

83
เกณฑการประเมินเรื่องแผนผังและมาตราสวน
ผลงานนักเรียน
ระดับ 4 มีแผนผังแสดงรายละเอียดไดครบถวน และใชมาตราสวนถูกตอง
ระดับ 3 มีแผนผังแสดงรายละเอียดไมครบถวน แตใชมาตราสวนถูกตอง
ระดับ 2 มีแผนผังแสดงรายละเอียดครบถวน แตมาตราสวนไมถูกตอง
ระดับ 1 มีแผนผังแสดงรายละเอียดไมครบถวน และมาตราสวนไมถูกตอง
ระดับ 0 ไมมีแผนผัง
การนําเสนอผลงาน
ระดับ 4 ขั้นตอนการดําเนินงานมีความเปนไปไดและสมเหตุสมผล คิดคํานวณไดถูกตอง
ชัดเจน พรอมระบุเหตุผลภายใตเงื่อนไขที่กําหนด
ระดับ 3 ขั้นตอนการดําเนินงานมีความเปนไปไดและสมเหตุสมผล แตคิดคํานวณไมถูกตอง
ระดับ 2 ขั้นตอนการดําเนินงานไมสมเหตุสมผล แตคิดคํานวณไดถูกตอง
ระดับ 1 ขั้นตอนการดําเนินงานไมสมเหตุสมผล และการคิดคํานวณไมถูกตอง
ระดับ 0 ไมมีการดําเนินงาน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
7 –8
4–6
2-3
0–1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

84
เกณฑการประเมินเรื่องการหาพื้นที่จากการนับตาราง
1. การประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน
ประเด็น
การประเมิน
3
การหาพื้นที่โดยการ พื้นที่ถูกตองโดย
นับตาราง
คลาดเคลื่อน
1 ตารางหนวย
การหาพื้นที่รปู
หาพื้นที่โดยใชสูตร
สี่เหลี่ยมมุมฉาก
ไดถูกตอง

ระดับคะแนน / ลักษณะของงาน
2
1
หาพื้นที่คลาดเคลื่อน
หาพื้นที่คลาดเคลื่อน
2 ตารางหนวย
มากกวา 2 ตารางหนวย
หาพื้นที่โดยใชนับ
ตารางไดถูกตอง

ใชสูตรหาพื้นที่ถูกตองแต
คํานวณผิดพลาด หรือ
การนับตารางคลาดเคลื่อน

2. ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร
ประเด็น
การประเมิน
วิธีหาพื้นที
หลากหลายวิธี
การตั้งชื่อภาพและ
การใหเหตุผล

ระดับคะแนน / ลักษณะของงาน
3
2
1
หาพื้นที่ถูกตองตั้งแต หาพื้นที่ถูกตอง 2 วิธี
หาพื้นที่ถูกตอง 1 วิธี
3 วิธีขึ้นไป
ชื่อภาพสอดคลองกับ ชื่อภาพคอนขาง
ชื่อภาพขาดความ
ภาพและเหตุผล
สอดคลองกับภาพ หรือ สอดคลองกับภาพ หรือ
เหมาะสม
เหตุผลคอนขางเหมาะสม เหตุผลขาดความเหมาะสม

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
10 – 12
7–9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

85
เกณฑการประเมินเรื่องการหาพื้นที่จากการนับตาราง
1. ความสามารถในการสรางชิน้ งาน
ประเด็น
ระดับคะแนน / ลักษณะของงาน
การประเมิน
3
2
1
0
- การหาพืน้ ที่ - ประมาณพืน้ ที่ได - พื้นที่ประมาณไดมี - พื้นที่ประมาณไดมี - ไมมี
ผลงาน
โดยประมาณ ถูกตองหรือมีความ ความคลาดเคลื่อน
ความคลาดเคลื่อน
จากการนับ
คลาดเคลื่อน
1 – 2 ตารางหนวย มากกวา
2 ตารางหนวย
ตาราง
นอยกวา
1 ตารางหนวย
2. ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร
ประเด็น
ระดับคะแนน / ลักษณะของงาน
การประเมิน
3
2
1
0
- การใหเหตุผล - วิธีประมาณพื้นที่โดย - วิธีการประมาณ - วิธีการในการ
- ไมให
และการสรุป การนับตารางมี
พื้นที่โดยการนับ
ประมาณพืน้ ที่
เหตุผล
เกี่ยวกับวิธี
ความสมเหตุสมผล
ตาราง ขาดความ
โดยการนับตาราง
การประมาณ
พื้นที่ท่ปี ระมาณได
สมเหตุสมผลใน
ขาดความสมเหตุ
พื้นที่โดย
ใกลเคียงกับความ
บางสวน และเกิด สมผลทําใหเกิด
การนับตาราง จริงหรือเกิดความ
ความคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อน
คลาดเคลื่อน
ปานกลาง
มาก
เล็กนอย
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
5–6
2–4
0–1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

86
เกณฑการประเมินความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร
3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

หลักฐานการใชทักษะตาง ๆ / ยุทธศาสตรตาง ๆ ที่ทะลุปรุโปรง และรูแจง : ทักษะ
ตาง ๆ และยุทธศาสตรตาง ๆ แสดงถึงหลักฐานของการคิดเพื่อสํารวจปญหา
• งานของผูเรียนชัดเจนและมีจุดเนน
• ทักษะตาง ๆ และยุทธศาสตรตาง ๆ เหมาะสมและชี้ใหเห็นถึงการคิดที่รูแจง
• ผูเรียนไดขยายขอสรุปที่เปนไปได เพื่อนําไปสูการแกปญ
 หา
หลักฐานการใชทักษะตาง ๆ / ยุทธศาสตรที่เปนประจําหรือบางสวน : ทักษะตาง ๆ
และยุทธศาสตรตาง ๆ มีจุดเนนแตไมชัดเจน
• ผูเรียนประยุกตใชยุทธศาสตรบางสวน
• ยุทธศาสตรของผูเรียนดําเนินการไมไดเต็มที่
• ผูเรียนเริ่มปญหาไดอยางเหมาะสม แตเปลี่ยนจุดเนนไมถูกตอง
• ผูเรียนจัดระบบรูปแบบหรือความสัมพันธ แตไมไดขยายใหถูกตอง
ขอจํากัดในดานทักษะ / ยุทธศาสตร : ทักษะและยุทธศาสตรขาดจุดศูนยกลางและ
ไมมีรายละเอียดหรือมีเพียงคราว ๆ
• ไมไดบันทึกวิธีการ / ลําดับขั้นตอน
• ไมมีหลักเกณฑในการใชยุทธศาสตร
• ผูเรียนไมไดคนควา / ศึกษาปญหา เพื่อสรางมโนทัศน รูปแบบ หรือ
ความสัมพันธ
• ผูเรียนไมมีทางเลือกอื่นในการแกปญหาตามที่ควรจะเปน

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 2 คะแนนขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

87
เกณฑการประเมินความเขาใจความคิดรวบยอดในคณิตศาสตร
3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

เขาใจความคิดรวบยอดอยางสมบูรณ : ผูเรียนสามารถใชขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด
ในการแกโจทย
• คําตอบของผูเรียนมีความมัน่ คงตอเนื่องกับคําถามและโจทย
• ผูเรียนสามารถแปลความหมายของโจทยเปนความคิดรวบยอดเชิงคณิตศาสตร
ไดอยางเหมาะสม
เขาใจความคิดรวบยอดบางสวน : ผูเรียนสามารถเก็บสาระสําคัญของโจทย
คณิตศาสตรแตไมสามารถใชขอมูลนี้ในการแกโจทยได
• ผูเรียนสามารถสรางสิ่งเชื่อมโยงระหวางความคิดรวบยอดตาง ๆ ไดเพียงบางสวน
• การแกโจทยปญ
 หาของผูเรียนไมเกีย่ วโยงกับคําถามอยางสมบูรณ
• ผูเรียนเขาใจภาระงานเพียงสวนเดียวซึ่งไมใชภาระงานทัง้ หมด
ขาดความเขาใจความคิดรวบยอด : การแกโจทยของผูเรียนไมมั่นคงตอเนื่อง หรือ
ไมเกี่ยวของกับคําถาม
• ผูเรียนแปลความหมายของโจทยเปนความคิดรวบยอดเชิงคณิตศาสตรอยาง
ไมถูกตอง
• ผูเรียนใชกระบวนการที่ไมถูกตอง โดยปราศจากความเขาใจความคิดรวบยอด
ที่เกี่ยวของกับภาระงานที่ตองทํา

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 2 คะแนนขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

88
เกณฑการประเมินความความรูตามลําดับขั้นตอนในคณิตศาสตร
3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

ใชลําดับขั้นตอนที่เหมาะสมอยางเต็มพิกดั : ผูเรียนใชกฎตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพในการตัดสินหาแนวทางแกปญหา
• ผูเรียนใชนยิ ามศัพททางคณิตศาสตร ตลอดจนยุทธศาสตรที่เหมาะสม
• ผูเรียนแกปญหาและตรวจสอบวิธีแกปญหาได
• ผูเรียนใชกฎคณิตศาสตร และภาษาคณิตศาสตรไดชัดเจนถูกตอง
ใชลําดับขั้นตอนที่เหมาะสมบางสวน : ผูเรียนไมแมนยําในการใชนยิ ามศัพททาง
คณิตศาสตร กฎ หรือวิธีการ
• ผูเรียนไมสามารถนําเอาวิธีการไปใชไดอยางครบถวน
• กระบวนการทีผ่ ูเรียนใชในการตรวจสอบการแกปญหาไมถูกตอง
ขาดการใชลําดับขั้นตอนทางคณิตศาสตร : ผูเรียนใชวธิ ีการ หรือการจัดการขอมูลที่
ไมเหมาะสมในความพยายามแกปญหา
• ผูเรียนไมสามารถหาทางจัดการกับวิธีการ หรือแนวทางแกปญหาที่ไมเหมาะสม
ไดสําเร็จ
• ผูเรียนใชกฎทางคณิตศาสตร หรือตีความโจทยทางคณิตศาสตรไปในทางที่ผิด
และไมเหมาะสมตามวิธีการ
• ผูเรียนไมสามารถตรวจสอบวิธีการแกปญหาได

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 2 คะแนนขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

89
เกณฑการประเมินความรูเรื่องการวัดและมาตราสวน
ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 0

- ขั้นตอนการดําเนินงานมีความเปนไปไดและสมเหตุสมผลและคิดคํานวณไดถูกตอง
ชัดเจน พรอมระบุเหตุผลภายใตเงื่อนไขที่กําหนด
- มีแผนผังแสดงรายละเอียดไดครบถวน และใชมาตราสวนถูกตอง
- ขั้นตอนการดําเนินงานมีความเปนไปไดและสมเหตุสมผลและคิดคํานวณไดถูกตอง
ชัดเจน พรอมระบุเหตุผลภายใตเงื่อนไขที่กําหนด
- มีแผนผังแสดงรายละเอียดไมครบถวน และใชมาตราสวนถูกตองหรือมีแผนผัง
แสดงรายละเอียดครบถวน แตมาตราสวนไมถูกตอง
- ขั้นตอนการดําเนินงานมีความเปนไปไดและสมเหตุสมผลแตคิดคํานวณไมถูกตอง
- มีแผนผังแตไมถูกตองครบถวน
- ขั้นตอนการดําเนินงานไมสมเหตุสมผล และคิดคํานวณไมถูกตอง
- ไมมีผลงาน

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

90
เกณฑการประเมินการปฏิบตั งิ านทางคณิตศาสตร : การวิเคราะหขอมูล
คะแนน

รายละเอียด

4

การประมาณคาถูกตอง ใชวธิ ีการทางคณิตศาสตรถูกตองเหมาะสม ไมมีขอผิดพลาด
สรุปตามหลักตรรกะโดยมีกราฟสนับสนุน อธิบายความคิดอยางมีเหตุมีผล
การประมาณคาดี ใชวิธีการทางคณิตศาสตรอยางเหมาะสม มีขอผิดพลาดเล็กนอย
สรุปตามหลักตรรกะโดยมีกราฟสนับสนุน อธิบายความคิดไดดี
พยายามทดลองประมาณการแตไมถูกตอง ใชวิธีการทางคณิตศาสตรไมเหมาะสม
แตไมมีขอบกพรอง สรุปโดยไมมีกราฟสนับสนุน มีการอธิบายความคิดเล็กนอย
การประมาณคาไมถูกตอง ใชวิธีการทางคณิตศาสตรไมเหมาะสม ไมมีการสรุปที่
เกี่ยวของกับกราฟ ไมมีการอธิบายความคิด
ไมทํา / ไมพยายามทดลอง

3
2
1
0
เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

91
เกณฑการประเมินการแสดงวิธีทําโจทยปญหา
ระดับ 4

หมายถึง

คําตอบถูกตอง แสดงเหตุผลถูกตอง แนวคิดชัดเจน

ระดับ 3

หมายถึง

คําตอบถูกตอง แสดงเหตุผลถูกตอง อาจมีขอผิดพลาดเล็กนอย

ระดับ 2

หมายถึง

เหตุผลหรือการคํานวณผิดพลาด แตมีแนวทางที่จะนําไปหาคําตอบ

ระดับ 1

หมายถึง

แสดงวิธีคิดเล็กนอย แตไมไดคําตอบ

ระดับ 0

หมายถึง

ไมตอบ หรือตอบไมถูกเลย

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

237

ตัวอยางเกณฑการประเมิน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

238
เกณฑการประเมินการพูด
ระดับคะแนน
ประเด็น
4
การประเมิน
ความถูกตอง
ออกเสียงคําศัพท
และประโยคได
ถูกตองตาม
หลักการออกเสียง
ออกเสียงเนนหลัก
ในคํา / ประโยค
อยางสมบูรณ
ความคลองแคลว พูดตอเนื่องไม
ติดขัด พูดชัดเจน
ทําใหสื่อสารได

3

2

ออกเสียงคําศัพท
และประโยคได
ถูกตองตาม
หลักการออกเสียง
มีเสียงเนนหนัก
ในคํา / ประโยค
เปนสวนใหญ
พูดตะกุกตะกัก
บาง แตยังพอ
สื่อสารได

ออกเสียงคําศัพท
และประโยคได
ถูกตองเปน
สวนใหญ
ขาดการออกเสียง
เนนหนัก

ออกเสียงคํา /
ประโยคไม
ถูกตอง ทําให
สื่อสารไมได

พูดไดบางคํา
ทําใหสื่อ
ความหมายไมได

การแสดงทาทาง / แสดงทาทาง และ
น้ําเสียงประกอบ พูดดวยน้าํ เสียง
การพูด
เหมาะสมกับ
บทบรรยาย

พูดดวยน้ําเสียง
เหมาะสมกับบท
บรรยาย แตไมมี
ทาทางประกอบ

พูดเปนคํา ๆ
หยุดเปนชวง ๆ
ทําใหสื่อสารได
ไมชัดเจน
พูดเหมือนอานไม
เปนธรรมชาติ
ขาดความสนใจ

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

1

พูดไดนอยมาก

239
เกณฑการประเมินการพูด
ระดับคะแนน
ประเด็น
4
การประเมิน
ความถูกตอง
สื่อสารไดตรง
ดานเนื้อหา
ประเด็น เนื้อหา
ถูกตองตามหัวขอ
ที่กําหนด
ออกเสียงถูกตอง
ใชศัพท สํานวน
โครงสรางภาษา
ถูกตอง
ความสามารถใน พูดไดคลองแคลว
การพูด
พูดเปนธรรมชาติ
ประสานสายตา
กับผูฟง มีการ
แสดงออกทาง
สีหนาและทาทาง
อยางเหมาะสม
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
7–8
4–6
2–3

3

2

1

สื่อสารไดตรง
ประเด็น เนื้อหา
ถูกตองเปน
สวนใหญ
ออกเสียงได
ถูกตอง

สื่อสารไดตรง
ประเด็นเปน
บางสวน เนื้อหา
และการออกเสียง
ถูกตองเปน
บางสวน

สื่อสารได เนื้อหา
นอย ออกเสียง
ไมถูกตองเปน
สวนใหญ

พูดไดคลองแคลว
พูดเปนธรรมชาติ
ประสานสายตา
กับผูฟง มีการ
แสดงออกทาง
สีหนาและทาทาง
บางเล็กนอย

พูดไดคลองแคลว
แตไมเปน
ธรรมชาติ
ประสานสายตา
กับผูฟงนอย

พูดเหมือนทองจํา
มีการประสาน
สายตากับผูฟงบาง
เปนระยะ

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

240
เกณฑการประเมินผลงานและการนําเสนอผลงาน
ระดับคะแนน
ประเด็น
4
การประเมิน
ผลงาน / ชิ้นงาน - ผลงานถูกตอง
ตรงประเด็น
- เขียนตัวสะกด
ถูกตอง
- เนื้อหา
สัมพันธกัน
ตอเนื่อง
- มีภาพหรือ
สัญลักษณ
ประกอบ
เหมาะสม
นาสนใจ
- มีความประณีต
สวยงาม
การนําเสนอ
- การออกเสียง
ผลงาน
Stress ,
Intonation
เสียงพยัญชนะ
ตนคําและ
ทายคําถูกตอง
ตามหลักการ
ออกเสียง
- การพูดนําเสนอ
ตอเนื่อง
นาสนใจ

3

2

1

- ผลงานถูกตอง
ประเด็นที่
นําเสนอมีนอ ย
- เขียนตัวสะกด
ผิดมากกวา
6 แหง
- เนื้อหา
สัมพันธกัน
บางสวน
- ไมมีภาพหรือ
สัญลักษณ
ประกอบ
- ผลงานขาด
ความประณีต
- การออกเสียง - การออกเสียง - การออกเสียง
Stress ,
Stress ,
Stress ,
Intonation
Intonation
Intonation
เสียงพยัญชนะ
เสียงพยัญชนะ
เสียงพยัญชนะ
ตนคําและ
ตนคําและ
ตนคําและ
ทายคําผิดหลัก
ทายคําผิดหลัก
ทายคําผิดหลัก
การออกเสียง
การออกเสียง
การออกเสียง
มากกวา 6 แหง
4 – 6 แหง
1 – 3 แหง
- การพูดนําเสนอ - การพูดนําเสนอ - การพูดนําเสนอ
ไมตอเนื่อง
นาสนใจ
ไมนาสนใจ
หยุดคิด 4 - 6
หยุดคิดบาง
ครั้ง
1 – 3 ครั้ง

- ผลงานถูกตอง
ตรงประเด็น
- เขียนตัวสะกด
ผิดบาง 1–3 แหง
- เนื้อหา
สัมพันธกัน
ตอเนื่อง
- มีภาพหรือ
สัญลักษณ
ประกอบเปน
สวนใหญ
- มีความประณีต
สวยงาม

- ผลงานถูกตอง
ตรงประเด็น
- เขียนตัวสะกด
ผิดบาง 4-6 แหง
- เนื้อหา
สัมพันธกัน
เปนสวนใหญ
- มีภาพหรือ
สัญลักษณ
ประกอบบาง
- มีการตกแตง
บาง
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เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
7–8
4–6
2–3

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

242
เกณฑการประเมินการพูดตามบทสนทนา
ก. การออกเสียง
3 คะแนน หมายถึง ออกเสียงคําศัพท / ประโยคดวยเสียงเนนหนัก ถูกตองเปนสวนใหญ
ทําใหสื่อสารชัดเจน
2 คะแนน หมายถึง ออกเสียงคําศัพท / ประโยคดวยเสียงเนนหนักผิดเปนบางคํา แตยังพอ
สื่อสารได
1 คะแนน หมายถึง เสียงเนนหนักในคําศัพท / ประโยคผิดหลายแหงทําใหเกิดการสื่อสาร
ข. การนําเสนอเรื่อง
3 คะแนน หมายถึง นําเสนอเรื่องไดอยางนาสนใจ ผูฟงสามารถติดตามเรื่องไดตามขั้นตอน
ตลอดเรื่อง
2 คะแนน หมายถึง นําเสนอเรื่องขามขั้นตอนบาง แตผูฟงสามารถติดตามเรื่องไดตลอด
1 คะแนน หมายถึง นําเสนอเรื่องไมตอเนื่อง ไมชวนติดตาม
ค. ความคลองแคลว
3 คะแนน หมายถึง พูดตอเนื่องไมติดขัดทําใหเกิดการสื่อสาร
2 คะแนน หมายถึง พูดเปนคํา ๆ หยุดเปนระยะ ๆ ทําใหการสื่อสารไมตอเนื่อง
1 คะแนน หมายถึง พูดไมคลองเลย
ง. ทาทางประกอบการสนทนา
3 คะแนน หมายถึง แสดงทาทางประกอบ / อารมณอยางแนบเนียน เหมาะสมกับเรื่อง /
บทบาทที่ไดรบั
2 คะแนน หมายถึง พูดโดยมีทาทางประกอบบาง
1 คะแนน หมายถึง พูดโดยปราศจากทาทางประกอบ
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
10 – 12
7–9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

243
เกณฑการประเมินการแสดงบทบาทสมมติ
รายการประเมิน
1. ความชัดเจน
ดาน
ความหมาย
2. การนําเสนอ
เนื้อหา
3. บทบาทของ
ผูแสดง
4. ความเขาใจ /
นาสนใจของ
การแสดง
5. การประสาน
การทํางาน
ของสมาชิก

ระดับคุณภาพ
มาก (3)
ปานกลาง (2)
มีขอมูลประกอบการอธิบาย
มีขอมูลประกอบ
ชัดเจนครอบคลุมประเด็น
การอธิบายบาง
สําคัญ
แตไมครอบคลุม
เนื้อหาสาระสอดคลองกับ
เนื้อหาสาระอางอิง
กลวิธาน เขาใจไดชัดแจงทันที โดยออม สอดคลอง
เปนบางสวน
ตัวแสดงสมจริงเขาถึงบทบาท ตัวแสดงบางคนแสดงได
ของตัวละคร ตรงตาม
สมจริงตามบทบาท แต
คําอธิบายความหมายทุกคน
บางคนไมสมจริง
บทบาท / ลีลาการแสดง /
การแสดงบทบาท ลีลา
ฉากประกอบชวนตื่นเตน
เปนไปตามปกติตาม
สมจริงสนุกสนาน
ธรรมชาติ ไมมีการเสริม
แตงประกอบใหนาสนใจ
สมาชิกทุกคนมีสวนรวม ไดรับ สมาชิกบางคนมีบทบาท
มอบหมายใหทําหนาที่ครบ
โดดเดนขณะที่บางคน
ทุกคน และรับผิดชอบ
อยูเฉย ๆ
การทํางานเดนชัด

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 15
11 – 13
8 – 10
5–7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

นอย (1)
ขอมูลประกอบ
การอธิบายคลุมเครือ
หรือไมมีขอมูล
เนื้อหาสาระไม
สอดคลองกับกลวิธาน
ตัวแสดงยังสับสนกับ
บทบาทการแสดงของ
ตนเอง
การแสดงโดยทั่วไป
นาเบื่อหนาย ไมชวนชม

สมาชิกสวนใหญไมให
ความรวมมือในการทํางาน
หรือแสดงอาการเกี่ยงงาน
กันทํา
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เกณฑการประเมินการอาน
ระดับคุณภาพของเกณฑ
ยอดเยี่ยม
ดี
พอใชได
ตองปรับปรุง
(4)
(3)
(2)
(1)
การระบุ
ระบุ
ระบุ
ระบุ
ระบุ
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
เรื่องที่อาน
เรื่องที่อานได เรื่องที่อานได เรื่องที่อานได เรื่องที่อานได
81 % - 100 % 71 % - 80 %
51 % - 70 %
ตั้งแต 10 % แต
ไมเกิน 50 %
การจัดลําดับ
การจัดลําดับ
การจัดลําดับ
มีความสับสน การจัดลําดับ
เรื่อง
เนื้อหาหลักและ เนื้อหาหลัก
ในการจัดลําดับ เนื้อหาหลักไม
สัมพันธกันเปน
รายละเอียด
สัมพันธกันดี เนื้อหาหลัก
สวนใหญ สวน
ปลีกยอย
แตมีความ
เล็กนอย
สัมพันธกันดี สับสนใน
มีความสับสน เนื้อหายอย
ตลอดทั้งเรื่อง การจัดลําดับ
มากในการจัด ไมไดกลาวถึง
ที่อาน
เนื้อหายอย
ลําดับเนื้อหา
ยอย
การระบุ
ระบุประเด็น
ระบุประเด็น
ระบุประเด็น
ระบุประเด็น
ประเด็นสําคัญ สําคัญของเรื่อง สําคัญของเรื่อง สําคัญของเรื่อง สําคัญของเรื่อง
ที่อานได
ที่อานได
ที่อานได
ที่อานได
81 % - 100 % 71 % - 80 %
51 % - 80 %
10 % - 50 %
การระบุ
ระบุจุดมุงหมาย มีขอบกพรอง ระบุจุดมุงหมาย ระบุจุดมุงหมาย
จุดมุงหมาย ของ ของผูเขียนได เล็กนอยในการ ของผูเขียนใน ของผูเขียนได
ผูเขียน
ถูกตอง
ระบุจุดมุงหมาย ประเด็นเล็ก ๆ ไมตรงสาระ
สอดคลองกับ ของผูเขียน
ขาดประเด็น
ของเรื่อง
เนื้อหาอยาง
คอนขาง
หลัก
ชัดเจน
สอดคลองกับ
เนื้อหา
เกณฑ
การประเมิน

ใชไมได
(0)
ไมสามารถระบุ
รายละเอียด
เรื่องที่อานได
เลย หรือระบุ
ไดต่ํากวา 10 %
ไมมีการจัด
ลําดับเนื้อหา
หลักให
สัมพันธกันและ
ไมไดกลาวถึง
เนื้อหายอย

ระบุประเด็น
สําคัญของเรื่อง
ที่อานไดต่ํากวา
50 %
ไมสามารถระบุ
จุดมุงหมายของ
ผูเขียน
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เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
6–9
3–5
0–2

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

246
เกณฑการประเมินการเขียนเชิงสรางสรรค
ประเด็น
การประเมิน
แนวคิด

การจัดระบบ

การเลือกคํา

ระดับคุณภาพของเกณฑ
4
3
2
- แนวคิดทั้งหมด - แนวคิดใหม
- แนวคิดใหม
ใหม ริเริ่ม
มีอยูบาง
มีนอย
- จุดเนนไม
- จุดเนน
- จุดเนน
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
กับชื่อเรื่อง
กับชื่อเรื่อง
กับชื่อเรื่อง
- มีรายละเอียด - มีรายละเอียด - มีรายละเอียด
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
แนวคิด
แนวคิด
แนวคิดเปน
คอนขางนอย
สวนใหญ
- แนวคิดทั้งหมด - แนวคิด
- บางแนวคิด
มีความตอเนือ่ ง สวนใหญ
มีความตอเนือ่ ง
- มีจุดเริ่ม
มีความตอเนือ่ ง - มีจุดเริ่ม
สวนกลาง
- มีจุดเริ่ม
สวนกลาง
สวนทาย
สวนกลาง
สวนทาย
- มีการจัดลําดับ
สวนทาย
- มีการจัดลําดับ
อยางมีเหตุผล - มีการจัดลําดับ
อยางมีเหตุผล
อยางมีเหตุผล
นอยมาก
- การเลือกใชคํา - การเลือกใชคํา - การเลือกใชคํา
หลากหลายได
หลากหลายมี
พื้น ๆ
อยางเหมาะสม
อยูบาง
ขาดความ
- คําที่ใชขยาย
- สวนใหญใชคาํ
หลากหลาย
แนวคิดไดอยาง ที่เหมาะสม
- บางคํามีความ
เหมาะสม
- คําที่ใช
เหมาะสม
สนับสนุน
- คําที่ใชไมคอ ย
แนวคิด
สนับสนุน
แนวคิด

1
- แนวคิด
ไมสมบูรณ
- ไมมีจุดเนน
- ไมมี
รายละเอียด

0
ไมมี

- แนวคิดมี
ความตอเนื่อง
นอยมาก
- ไมมีจุดเริ่ม
สวนกลาง
สวนทาย
- ไมมีการจัด
ลําดับอยางมี
เหตุผล
- การเลือกใชคํา
ไมเหมาะสม
- คําที่ใชไม
สนับสนุน
แนวคิด

ไมมี

ไมมี

247
ประเด็น
การประเมิน
โครงสรางของ
ประโยค

กลไกใน
การเขียน

ระดับคุณภาพของเกณฑ
4
3
2
- บางประโยค
- เขียนไดชัดเจน - ประโยค
ไมชัดเจน
- เขียนประโยค
สวนใหญเขียน
- ใชประโยค
ไดครบถวน
ไดชัดเจน
ยอย ๆ
สมบูรณ
- เขียนประโยค
- มีความ
- มีความ
งาย ๆ
หลากหลาย
หลากหลายของ - ความยาวของ
ความยาวของ
ประโยคที่ใชมี
นอยมาก
ประโยคที่ใช
ความ
- ไมมีความ
หลากหลายบาง
หลากหลาย
- ผิดนอยมาก
- มีที่ผิดพลาดบาง - มีที่ผิดพลาด
หรือไมมีเลย
คอนขางมาก

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
17 – 20
13 – 16
8 – 12
4–7
0–3

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

1
- ประโยคไม
ชัดเจน
- ใชประโยค
ยอย ๆ นอย
มาก
- ไมมีความ
หลากหลาย

0
ไมมี

- มีที่ผิดพลาด
อยางรายแรง
มาก

ไมมี

248
เกณฑการประเมินงานเขียน
ระดับคะแนน
ประเด็น
4
การประเมิน
เนื้อหา
เขียนถูกตอง
ครอบคลุมเนื้อหา
อยางสมบูรณ
คําศัพท สํานวน ใชคําศัพท
และโครงสราง
สํานวนและ
ภาษา
โครงสรางภาษา
ถูกตอง เหมาะสม
และหลากหลาย
องคประกอบของ องคประกอบของ
งานเขียน
งานเขียนแสดงให
เห็นความริเริ่ม
สรางสรรค
มีความสัมพันธ
ตอเนื่องนาสนใจ
มาก
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4

3
เขียนถูกตอง
ครอบคลุมเนื้อหา
เปนสวนใหญ
ใชคําศัพท
สํานวนและ
โครงสรางภาษา
ถูกตองเหมาะสม

เขียนผิดบางและ
ไมครอบคลุม
เนื้อหา
ใชคําศัพท
สํานวนและ
โครงสรางภาษา
แบบงาย ๆ และ
มีขอผิดบาง
องคประกอบของ องคประกอบของ
งานเขียนมี
งานเขียนนาสนใจ
ความสัมพันธ
ขาดความสัมพันธ
ตอเนื่องนาสนใจ ตอเนื่อง

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน

2



ไมผาน

1
เขียนผิดมากและ
ใหขอมูลนอย
ใชคําศัพท
สํานวนและ
โครงสรางภาษา
แบบงาย ๆ และ
มีขอผิดมาก
องคประกอบของ
งานเขียนไม
นาสนใจ
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เกณฑการประเมินชิ้นงานการเขียน
ระดับคะแนน
ประเด็น
4
การประเมิน
ความถูกตอง
ตรงตามเนื้อหาที่
ของเนื้อหา
กําหนด คําศัพท
และโครงสราง
ภาษาสมบูรณ
ความสามารถ
ประโยคมีสวนขยาย
ในการเขียน
ใจความตอเนื่อง
สัมพันธกัน เขียน
ตัวสะกดใช
เครื่องหมายและเวน
วรรคตอนไดถูกตอง
ความสมบูรณ
เปนชิ้นงานที่
ของงาน
แปลกใหม ตกแตง
สวยงาม ประณีต
มีรายละเอียดมาก

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4

3

1

ตรงตามเนื้อหาที่ ตรงตามเนื้อหาที่ ตรงตามเนื้อหาที่
กําหนด ผิดไมเกิน กําหนด ผิดไมเกิน กําหนด ผิด
2 แหง
4 แหง
มากกวา 4 แหง
ประโยคมีสวนขยาย
ใจความตอเนื่อง
เขียนตัวสะกด ใช
เครื่องหมายตาง ๆ
ไดถูกตองเปน
สวนใหญ
เปนชิ้นงานทีไ่ ม
แปลกใหมคลาย
ตัวอยาง ตกแตง
สวยงาม
รายละเอียด
คอนขางสมบูรณ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน

2



ไมผาน

เปนชิ้นงานทีค่ ลาย เปนชิ้นงานที่
ตัวอยางเปน
เหมือนตัวอยาง
สวนใหญ
รายละเอียดไมครบ

ประโยคมีใจความ
ไมตอเนื่อง ใช
เครื่องหมายตาง ๆ
ถูกตองเปน
สวนใหญ

ประโยคมีใจความ
ไมตอเนื่อง ใช
เครื่องหมายไม
ถูกตอง

250
เกณฑการประเมินทักษะการเขียน
1. เขียนตรงประเด็นและสอดคลองกับภาพ
- เขียนไดตรงประเด็นและสอดคลองกับภาพ (ทุกประเด็น)
- เขียนไดตรงประเด็นและสอดคลองกับภาพบางประเด็น
- เขียนไดตรงประเด็นและไมสอดคลองกับภาพ
2. การเลือกใชคําศัพท สํานวน โครงสรางและสื่อสาร
- เลือกใชคําศัพท สํานวน โครงสรางทางภาษาไทยไดอยางสอดคลอง
เหมาะสม และสื่อสารไดมาก
- เลือกใชคําศัพท สํานวน โครงสรางทางภาษาไดอยางสอดคลอง
เหมาะสม และสื่อสาร ระดับปานกลาง
- เลือกใชคําศัพท สํานวน โครงสรางทางภาษายังไมสอดคลอง
เหมาะสม และสื่อสารไดเล็กนอย
3. เขียนโดยใชความคิดริเริ่มสรางสรรค
- เขียนโดยใชความคิดริเริม่ สรางสรรคของนักเรียนทั้งหมด
- เขียนโดยใชความคิดริเริม่ สรางสรรคบาง (โดยดัดแปลงบางสวน)
- เขียนโดยลอกเลียนแบบเปนสวนใหญ
4. ความตัง้ ใจและความรวมมือในกลุม
- มีความตั้งใจและใหความรวมมือในกลุมทุกครั้งอยางเต็มความสามารถ
- มีความตั้งใจและใหความรวมมือในกลุมเปนบางครั้ง
- มีความตั้งใจและใหความรวมมือในกลุมนอยครั้ง
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
7–9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
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เกณฑการประเมินการเขียนบทการแสดงภาษาอังกฤษ
รายการประเมิน
1. ความหมาย /
ลักษณะของ
กลวิธาน
2. ตัวอยาง
การนําไปใช

3. การกลาวถึงผลดี
ผลเสียของการใช
กลวิธาน

นาพอใจ (3)
อธิบายความไดชัดเจน
ใชภาษาถูกตอง สื่อ
ความหมายตรงตาม
ลักษณะกลวิธานนั้น
แสดงตัวอยางชัดเจน
บทบาทของตัวละคร
ตรงตามลักษณะ
กลวิธาน

ระดับคุณภาพ
พอใช (2)
อธิบายไดชัดเจน
บางสวน แตไม
ครอบคลุมลักษณะนั้น

ตัวอยางคลาดเคลื่อน
จากลักษณะทีอ่ ธิบาย
บาง แตมีบทบาท
บางสวนชี้นําถึง
ลักษณะกลวิธาน
พูดถึงขอดี / ขอเสีย
พูดถึงขอดีและขอเสีย
ชัดเจน และเสนอแนะ ไมเสนอแนะวิธี
วิธีปรับปรุงที่เปนไปได ปรับปรุง

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
8–9
5–7
3–4

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

ปรับปรุง (1)
อธิบายความหมาย
คลุมเครือ ไมชัดเจน

ตัวอยางคลาดเคลื่อน
จากลักษณะทีอ่ ธิบาย
หรือลักษณะกลวิธาน

พูดถึงเฉพาะขอดีหรือ
ขอเสียเพียงอยางเดียว
เทานั้น
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เกณฑการประเมินงานเขียนภาษาอังกฤษ
เกณฑ
(ประเด็น
การประเมิน)
1. การใชภาษา

ระดับคุณภาพ
4

3

2

ใชภาษาถูกตอง
ตามหลักไวยากรณ
100 %
มีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมหัวเรื่อง
ที่เขียนและมี
รายละเอียด
ทุกแงมุม

ใชภาษาผิดหลัก
ไวยากรณประมาณ
25 %
2. เนื้อหาสาระ
มีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมหัวเรื่อง
ที่เขียน แต
รายละเอียดที่
สําคัญบางประการ
ขาดหายไป
3. การเรียบเรียง เรียบเรียงเนื้อเรื่อง เรียบเรียงเนื้อเรื่อง
เนื้อเรื่อง
อยางตอเนื่อง
มีหนึ่งถึงสองสวน
อานแลวสามารถ ที่ทําใหเรื่อง
ลําดับเนื้อหาได
อานแลวไมราบรื่น
เปนขั้นเปนตอน แตยังมองเห็น
เห็นภาพรวมของ ภาพรวมของเรื่อง
เรื่องชัดเจน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

ใชภาษาผิดหลัก
ไวยากรณประมาณ
50 %
มีเนื้อหาสาระไม
ครอบคลุมหัวเรื่อง
แตยังพอมี
รายละเอียดใหบาง

1

ใชภาษาผิดหลัก
ไวยากรณประมาณ
75 %
มีเนื้อหาสาระไม
ครอบคลุมตาม
หัวขอ และ
มีรายละเอียด
นอยมาก หรือ
ไมมีรายละเอียด
เรียบเรียงเนื้อเรื่อง เรียบเรียงเนื้อเรื่อง
มีหลายสวนที่
ไมเปนขั้นตอน
สับสน ทําใหเรื่อง ขาดความตอเนื่อง
อานแลวไมราบรื่น อานแลวสับสน
แตยังพอมองเห็น
ภาพรวมของเรื่อง

253
เกณฑการประเมินการเขียน Script บทสนทนา
ก. การใชคําศัพท / สํานวน
3 คะแนน หมายถึง ใชคําศัพทถูกตองตรงกับความหมาย ใชสํานวนเหมาะสมกับ
เหตุการณในบทสนทนา
2 คะแนน หมายถึง ใชคําศัพทผิดจากความหมายบางเปนบางคํา ใชสํานวนผิด
เปนบางแหง
1 คะแนน หมายถึง ใชคําศัพทและสํานวนผิดหลายแหง
ข. ไวยากรณ
3 คะแนน หมายถึง โครงสรางไวยากรณถูกตองทุกประโยค / สะกดคําถูกตองทุกคํา
2 คะแนน หมายถึง มีที่ผิดทางโครงสรางไวยากรณ และการสะกดคําเปนบางประโยค
แตยังสื่อความหมายได
1 คะแนน หมายถึง มีที่ผิดทางโครงสรางไวยากรณและการสะกดคําหลายแหง
จนมีปญหาในการสื่อความ
ค. เคาโครงสถานการณ
3 คะแนน หมายถึง สถานการณทนี่ าสนใจ และเกี่ยวของกับชีวิตจริง
2 คะแนน หมายถึง สถานการณนา สนใจ และอยูไกลตัว เกีย่ วของกับชีวิตจริง
1 คะแนน หมายถึง สถานการณไมนาสนใจ อยูไ กลตัว และไมเกี่ยวของกับชีวิตจริง
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
8–9
5–7
3–4

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

254
เกณฑการประเมินการเขียนบรรยาย
ก. โครงสรางไวยากรณ
3 คะแนน หมายถึง
2 คะแนน หมายถึง
1 คะแนน หมายถึง
ข. การใชภาษา
3 คะแนน หมายถึง
2 คะแนน หมายถึง
1 คะแนน หมายถึง
ค. ลําดับเรื่อง
3 คะแนน หมายถึง
2 คะแนน หมายถึง
1 คะแนน หมายถึง

ไวยากรณ / การสะกดคํา / เครื่องหมายตาง ๆ ถูกตองทุกประโยค
ไวยากรณ / การสะกดคํา / เครื่องหมายตาง ๆ ผิดเปนบางแหง
มีที่ผิดมากในเรื่องไวยากรณ / การสะกดคํา และเครื่องหมายตาง ๆ
ใชคําสละสลวย เลาเรื่องตรงประเด็น
ใชคําสละสลวยเปนบางตอน แตสามารถเลาเรื่องไดตรงประเด็น
เลาเรื่องไมตรงประเด็นและใชคําศัพทผิดความหมายที่ตอ งการสื่อ
ลําดับเรื่องอยางมีขั้นตอน ทําใหเรื่องสื่อไดอยางนาสนใจ
ลําดับเรื่องขามขั้นตอนบางแตยังสื่อสารเปนที่เขาใจ
เนื้อเรื่องขาดตอนทําใหไมนา สนใจ

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
8–9
5–7
3–4

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

255
เกณฑการประเมินการปรับปรุงผลงานของตนเองของนักเรียน
แนวการประเมิน

ดีมาก (3)
1. ความชัดเจนและ ระบุความคิดเห็น
ครอบคลุมประเด็น โดยรวมของกลุมชัดเจน
การพิจารณาผลงาน และระบุสิ่งทีพ่ อใจและ
ของตนเอง
ไมพอใจ โดยแสดง
เหตุผลประกอบ
2. ประโยชนที่ไดรับ ระบุประโยชนที่นําไปสู
จากการประเมิน แนวทางการปรับปรุง
ของกลุมเพื่อน
ผลงานของตนเองได
ชัดเจน
3. แนวทางปรับปรุง / เสนอแนวทางปรับปรุง/
พัฒนาผลงานของ พัฒนาที่สรางสรรค
กลุม
และมีความเปนไปได
ในการปฏิบัติ
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
8–9
5–7
3–4

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง (2)
ระบุความคิดเห็น
โดยรวมสิ่งทีพ่ อใจและ
ไมพอใจในการแสดง
แตไมระบุเหตุผล
ประกอบ
ระบุประโยชนที่
ไมเกี่ยวของกับ
การนําไปใชปรับปรุง
ผลงานของตนเอง
เสนอแนวทางปรับปรุง/
พัฒนาปกติธรรมดา
หรือแนวทางที่ยากแก
การปฏิบัติ

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

นอย (1)
ระบุเพียง 2 ใน 3
ประเด็น หรือ
1 ประเด็น (ระบุไม
ตรงประเด็นทีใ่ ห
พิจารณา)
ไมสามารถระบุ
ประโยชนที่ไดรับจาก
การประเมินของกลุม
เพื่อนได
ไมสามารถเสนอ
แนวทางปรับปรุง /
พัฒนาผลงานของกลุม
ไดเลย

256
เกณฑการประเมินผลงาน (ปายประกาศ)
มากที่สุด
4
1. นําความรูเกี่ยวกับ ใชศัพท สํานวน
คําศัพท สํานวน และโครงสราง
โครงสราง ประโยค ประโยคได
จากสิ่งที่อานมาใช สละสลวย
ในการเขียน
ถูกตอง กะทัดรัด
ปายประกาศ
2. ผลงาน
ผลงานมีขนาด
นําไปใชได
เหมาะสม สื่อ
ความหมายไดดี
อานไดชัดเจน
รายการประเมิน

3. ทํางานเสร็จภายใน ทํางานเสร็จตรง
เวลาที่กําหนด
เวลา
4. มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
4.1 ผลงานใช
วัสดุที่หางาย
ไมทําลาย
สิ่งแวดลอม
4.2 ประหยัด
คาใชจาย
4.3 มีรูปแบบ
การนําเสนอ
แปลกใหม
4.4 มีความเดน
สะดุดตา

มาก
3
ใชศัพท สํานวน
และโครงสราง
ประโยคได
ถูกตอง กะทัดรัด

ปานกลาง
นอย
2
1
ใชศัพท สํานวน ใชศัพท สํานวน
และโครงสราง และโครงสราง
ประโยคได
ประโยคได
ถูกตอง

ผลงานมีขนาด
เหมาะสม สื่อ
ความหมายได
อานไดชัดเจน

ผลงานมีขนาด
เหมาะสม สื่อ
ความหมายได
นอย อานไดไม
ชัดเจน
ทํางานเสร็จชา
กวาเวลาที่
กําหนด 7 นาที
มี 2 รายการ

ทํางานเสร็จชา
กวาเวลาที่
กําหนด 5 นาที
มีครบ 4 รายการ มี 3 รายการ

ผลงานมีขนาดไม
เหมาะสม ไมสื่อ
ความหมายและ
อานไดไมชดั เจน
ทํางานเสร็จชา
กวาเวลาที่
กําหนด 10 นาที
มี 1 รายการ

257
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
7–9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

258
เกณฑการประเมินทักษะการเขียน
ระดับคะแนน

ลักษณะของงาน

3 (ดีมาก)

- เขียนไดตรงประเด็นตามที่กําหนดไว
- มีการจัดระบบการเขียน เชน มีคํานํา เนื้อหา และบทสรุปอยางชัดเจน
- ภาษาทีใ่ ช เชน ตัวสะกดและไวยากรณมีความถูกตองสมบูรณทําใหผูอาน
เขาใจ
- มีแนวคิดทีน่ าสนใจ ใชภาษาสละสลวย
2 (ดี)
- เขียนไดตรงประเด็นตามที่กําหนดไว
- มีการจัดระบบการเขียน เชน มีคํานํา เนื้อหา และบทสรุป
- ภาษาทีใ่ ชทาํ ใหผูอานเกิดความสับสน
- ใชศัพทที่เหมาะสม
1 (พอใช)
- เขียนไมตรงประเด็น
- ไมมีการจัดระบบการเขียน
- ภาษาทีใ่ ชทาํ ใหผูอานเกิดความสับสน
- ใชศัพทที่เหมาะสม
0 (ควรปรับปรุง) - ไมมีผลงาน
เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 2 (ดี) ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

20

ตัวอยางเกณฑการประเมิน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

21
เกณฑการประเมินการฟง
1. การเลือกสิ่งที่ฟง
- เลือกสิ่งที่ฟงที่มีประโยชน มีสาระ
- เลือกสิ่งที่ฟงคอนขางมีประโยชน มีสาระ
- เลือกสิ่งที่ฟงไมมีประโยชน มีสาระนอย
2. การจับใจความสําคัญจากสิ่งที่ฟง
- จับใจความสําคัญไดถูกตอง ครอบคลุมเนื้อหา
- จับใจความสําคัญไดถูกตอง แตไมครอบคลุมเนื้อหา
- จับใจความสําคัญได แตไมคอยถูกตอง
3. การแสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่ฟง
- แสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่ฟงไดถูกตอง ครอบคลุมเนื้อหา
- แสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่ฟงไดถูกตอง แตไมครอบคลุมเนื้อหา
- แสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่ฟงได แตไมคอยถูกตอง
4. มารยาทในการฟง
- มีมารยาทในการฟง
- ไมคอยมีมารยาทในการฟง
- ไมมีมารยาทในการฟง
5. ความตั้งใจในการฟง
- มีความตัง้ ใจในการฟง
- ไมคอยมีความตั้งใจในการฟง
- ไมตั้งใจฟง
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 - 15
11 - 13
8 - 10
5-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

ได 3 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน
ได 3 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน
ได 3 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน
ได 3 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน
ได 3 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน

22
เกณฑการประเมินนิสัยที่ดีในการฟง
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมายถึง มีความกระตือรือรนที่จะฟง ติดตามเรื่องราวที่ฟงดวยความสนใจ
และแสดงความพอใจ ยิ้ม ปรบมือ และคลอยตามเรื่องที่ฟง
หมายถึง ติดตามเรื่องที่ฟงดวยความตั้งใจ แตบกพรองเกณฑอนื่ 1 เกณฑ
หมายถึง ติดตามเรื่องราวที่ฟง แตไมตลอดเรื่อง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

23
เกณฑการประเมินการพูด
1. การออกเสียง
- ออกเสียงควบกล้ํา เวนวรรคตอนถูกตอง
- ออกเสียงควบกล้ํา หรือ เวนวรรคตอนไมถูกตอง
- ออกเสียงควบกล้ําและเวนวรรคตอนไมถูกตอง
2. การจัดลําดับขั้นตอนที่จะพูด
- พูดไมวกวน มีลําดับขัน้ ตอนในการพูด
- พูดวกวน หรือ ไมมีลําดับขั้นตอนในการพูด
- พูดวกวน ไมมีลําดับขั้นตอนในการพูด
3. การใชน้ําเสียง
- พูดเสียงดังชัดเจน น้ําเสียงเปนธรรมชาติ
- พูดเสียงดังชัดเจน หรือ น้ําเสียงเปนธรรมชาติ
- พูดเสียงดังไมชัดเจน น้ําเสียงไมเปนธรรมชาติ
4. ความตรงประเด็น
- พูดตรงประเด็น ไมออมคอม
- พูดคอนขางตรงประเด็น ไมออมคอม
- พูดไมตรงประเด็น ออมคอม
5. บุคลิกทาทาง
- ทาทางเชือ่ มั่น ไมประหมา
- ทาทางไมคอยเชื่อมั่น
- ทาทางไมเชื่อมั่น ประหมา
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 - 15
11 - 13
8 - 10
5-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

ได 3 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน
ได 3 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน
ได 3 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน
ได 3 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน
ได 3 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน

24
เกณฑการประเมินการพูดสื่อสาร
ระดับคะแนน
ประเด็นการประเมิน
การออกเสียง

พูดตามทองเรือ่ งและ
บทบาทที่ไดรับ
มอบหมาย
ความคลองแคลว

การแสดงทาทาง /
น้ําเสียงประกอบ
การพูด

3

2

ออกเสียงถูกตองตาม
หลักการออกเสียง
มีเสียงเนนหนักในคํา /
ประโยคอยางสมบูรณ
พูดไดตรงตามทองเรื่อง
และบทบาททีไ่ ดรับ
มอบหมาย

ออกเสียงคํา / ประโยค
ไดถูกตอง มีเสียง
เนนหนักในคํา /
ประโยคเปนสวนใหญ
พูดเบี่ยงเบนเล็กนอย
จากทองเรื่องและ
บทบาทที่ไดรับ
มอบหมาย
พูดตอเนื่อง ไมติดขัด
พูดตะกุกตะกักบาง
พูดชัดเจน ทําใหสื่อสาร แตยังพอสื่อสารได
ไดดี
แสดงทาทางประกอบ
พูดโดยไมคอยแสดง
และพูดโดยใชน้ําเสียง
ทาทางประกอบ
เหมาะสมกับบทบาท
น้ําเสียงไมคอย
และสถานการณ
เหมาะสมกับบทบาท
และสถานการณ

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
10 - 12
7-9
4-6

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

1
ออกเสียงคํา / ประโยค
ผิดหลักการ ไมเนน
เสียง ทําใหสอื่ สาร
ไมได
พูดไมตรงตาม
ทองเรื่องและบทบาท
ที่ไดรับมอบหมาย
พูดเปนคํา ๆ หยุดเปน
ชวง ๆ ทําใหสื่อสาร
ไดไมชัดเจน
พูดเหมือนอาน
ไมเปนธรรมชาติ
ยืนนิ่ง ๆ ไมมีทาทาง
ทําใหการสื่อสาร
ขาดความนาสนใจ

25
เกณฑการประเมินการพูดสื่อสาร
ก. การออกเสียง
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ข. ทาทางประกอบการพูด
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ค. ความพยายามในการสื่อสาร
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

หมายถึง ออกเสียงศัพท / ประโยคไดถูกตองทั้งหมด ทําใหเกิด
การสื่อสารที่สมบูรณ
หมายถึง ออกเสียงศัพท / ประโยคไดถูกตองเปนสวนใหญ
ทําใหเกิดการสื่อสารได
หมายถึง ออกเสียงผิดมาก จนสื่อสารไมได
หมายถึง แสดงทาทางประกอบการพูด ไดอยางแนบเนียน
เปนธรรมชาติ
หมายถึง แสดงทาทางประกอบการพูดไดไมคอยแนบเนียน
และเปนธรรมชาตินัก
หมายถึง มีอาการประหมาอยางเห็นไดชดั เจน
หมายถึง พูดตอเนื่องไมติดขัด สื่อสารไดชัดเจน
หมายถึง ยังขาดความคลองแคลวในการพูด แตพอสื่อสารได
หมายถึง พูดติดขัด หยุดพูดเปนพัก ๆ สื่อสารไมไดชัดเจน

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
8-9
5-7
3-4

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

26
เกณฑการประเมินการนําเสนอผลงานกลุม
ประเด็น
การประเมิน
4
1. กลวิธีนําเสนอ 1. มีการนําเขาสู
เนื้อเรื่อง
2. มีความสัมพันธ
กับเนื้อเรื่อง
3. เราใจ และชวน
ใหผูฟงติดตาม
4. มีความมั่นใจใน
การนําเสนอ
2. เนื้อหา
1. มีการเรียงลําดับ
เนื้อหาไดเหมาะสม
2. เนื้อหามีความ
ตอเนื่อง
3. เนื้อหาสอดคลอง
4. เนื้อหามีสาระ
ประโยชน
3. ภาษา
1. ออกเสียงถูกตอง
ตามอักขรวิธีและดัง
ชัดเจน
2. ใชภาษาอยาง
เหมาะสม
3. ใชภาษาเขาใจงาย
4. มีการใชสํานวน
โวหาร
4. เวลา
พูดจบเนื้อหาภายใน
เวลาที่กําหนด

เกณฑการใหระดับคะแนน
3
2
ขาด หรือ
ขาด หรือ
ไมชัดเจน
ไมชัดเจน
1 ขั้นตอน
2 ขั้นตอน

1
ขาด หรือ
ไมชัดเจน
มากกวา
2 ขั้นตอนขึ้นไป

ขาด หรือ
ไมชัดเจน
1 ขั้นตอน

ขาด หรือ
ไมชัดเจน
2 ขั้นตอน

ขาด หรือ
ไมชัดเจน
มากกวา
2 ขั้นตอนขึ้นไป

ขาด หรือ
ไมชัดเจน
1 ขั้นตอน

ขาด หรือ
ไมชัดเจน
2 ขั้นตอน

ขาด หรือ
ไมชัดเจน
มากกวา
2 ขั้นตอนขึ้นไป

ใชเวลามาก / นอย ใชเวลามาก / นอย ใชเวลามาก / นอย
จากที่กําหนดไม จากทีก่ ําหนดไม จากทีก่ ําหนด
เกิน 2 นาที
เกิน 5 นาที
มากกวา 5 นาที

27
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 - 16
10 - 13
7-9
4-6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

28
เกณฑการประเมินการเลานิทาน
คุณภาพ
เกณฑ
เนื้อหา

ภาษา

น้ําเสียง / ลีลา

ดี
(3)
มีองคประกอบ เชน มีการ
กําหนดปญหา อุปสรรค
การคลี่คลายปญหาและการ
จับความและเนื้อเรื่องไม
ตางจากเรื่องเดิมมาก มีการ
ใหรายละเอียดเพิ่มเติม
มีความคลองในการเลา
ไมสะดุดชะงัก ฟงราบรื่น
แมจะผิดไวยากรณบาง มี
การใชภาษาของตนเอง
มีการใชเสียงหนักเบา
และใชทาทางประกอบ
เพื่อชวยความเขาใจและ
เพื่อใหเรื่องนาสนใจ

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
8-9
5-7
3-4

พอใช
(2)
ขาดองคประกอบบาง
ประการ แตเรือ่ งยังคง
เนื้อหาหลัก ๆ อยู

ผิดไวยากรณ ทําใหการ การออกเสียงและ
เลาเรื่องสะดุด ขาดตอน ไวยากรณผดิ มากจนยาก
แกการฟงใหเขาใจ หรือ
จนเดาเรื่องตอไปไมได
ใชน้ําเสียงแบบเดียว
ใชน้ําเสียงเปนแบบอาน
เรียบ ๆ ใชทาทาง
มากกวาแบบเลาเรื่องและ
ประกอบนอย
ไมใชสีหนาทาทาง
ประกอบเพื่อความนา
สนใจ

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ควรปรับปรุง
(1)
ขาดองคประกอบหลาย
ประการ ทําใหเรื่องสั้น
ขาดรายละเอียดหลักและ
ไมนาสนใจ

ไมผาน

29
เกณฑการประเมินการแสดงออกดวยการพูด
ระดับคะแนน
4
เกณฑ
ภาษาทาทาง
(ภาษากาย)

การประสาน
สายตา
การเริ่มตน
(อารัมภบท)
และการยุติ

จังหวะการพูด

การเคลื่อนไหว
เปนไปอยาง
ลื่นไหล และ
ชวยใหผูฟง
มองเห็นภาพ
ตรึงความสนใจ
ของผูฟงดวย
การสบตาผูฟง
พูดเปดประเด็น
และรับฟงขอ
คิดเห็นรวมทั้ง
ยุติประเด็นซึ่ง
ตรึงความสนใจ
ของผูฟง และ
ทําใหเกิดความ
รูสึกรวมกัน
ใชลักษณะ
การแสดงละคร
ไดดีและรูจัก
การแบงชวง
เวลา

3

2

1

การเคลื่อนไหว มีการเคลื่อน
หรือกิริยาที่
ไหวนอยมาก
แสดงชวยเพิ่ม
ความชัดเจน

ไมมีการ
เคลื่อนไหว

สบตาผูฟง
ตลอดเวลา

ไมมีการสบตา
ผูฟง

นักเรียนแสดง
การอารัมภบท
ที่ชัดเจนและ
แสดงความ
คิดเห็นที่เปนขอ
ยุติอยางชัดเจน

สบตาผูฟงบาง

นักเรียนแสดง
การอารัมภบท
ที่ชัดเจนหรือ
แสดงความ
คิดเห็นที่เปนขอ
ยุติอยางชัดเจน
อยางใด
อยางหนึ่ง
การพูดถูกตอง การพูดเกิดขึ้น
ตามรูปแบบแต อยางฉับพลัน
แบงชวงเวลา
และแบงชวง
ไมดี
เวลาไมดี

นักเรียนไมได
แสดงการ
อารัมภบท
หรือขอยุติที่
ชัดเจน

การพูดไมเร็ว
ไป ก็ชาไป
แบงชวงเวลา
ไมดี

คะแนน

30
ระดับคะแนน
เกณฑ
ความมีสติ
ความมั่นใจ

น้ําเสียง

4

3

2

1

มีทาทาง
ผอนคลาย
มีความเชื่อมั่น
เปนตัวของ
ตัวเอง ไมมี
ขอผิดพลาด
พูดอยาง
ลื่นไหล
มีการเปลี่ยน
ระดับเสียง
ทําใหผูฟงสนใจ

มีขอผิดพลาด
นอย แตก็แกไข
ไดรวดเร็ว
มีความตึงเครียด
นอยหรือไมมี
เลย
การเปลี่ยน
แปลงระดับ
เสียงใหผล
นาพอใจ
แตการพูดบาง
ชวงไมไหลลื่น

มีความตึงเครียด
ปานกลาง
มีปญหาในการ
แกขอผิดพลาด

มีความเครียด
และวิตกกังวล
มีปญหาในการ
แกขอผิดพลาด

มีการเปลี่ยน
แปลงระดับ
เสียงตลอดการ
พูด

ใชน้ําเสียง
ระดับเดียว
ตลอดการพูด

คะแนนสะสม
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
21 - 24
16 - 20
11 - 15
6 - 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

คะแนน

31
เกณฑการประเมินการกลาวสุนทรพจนโดยใชวิดีโอเทป
ระดับเสียง
ไมสามารถไดยิน
1
การใชสายตา
ไมใชสายตา
1
จุดสนใจ
สื่อความหมายไมได
1
การใชสื่อ
ไมมีสื่อ
1

คะแนน
ยากที่จะไดยิน
2

สวนใหญไดยนิ
3

ไดยินงาย
4

แทบจะไมใชสายตา ใชสายตาบางครั้ง
2
3

ใชสายตาไดดี
4

บางครั้งไมเขาใจ
2

สวนใหญเขาใจ
3

เขาใจชัดเจน
4

สื่อดีแตไมใช
2

สื่อชวยใหพูดดีขึ้น ใชสื่อสรางสรรคดี
3
4
รวม

ขอวิจารณ ......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 - 16
10 - 13
7-9
4-6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

32
เกณฑการประเมินการพูดเลาเรื่อง
ระดับ 3

ระดับ 2
ระดับ 1

หมายถึง เลาเรื่องตามลําดับเหตุการณไดอยางตอเนื่องและตลอดเรื่อง
ดวยตนเอง ดวยเสียงดังชัดเจน ถูกตองตามหลักภาษา
และมีทาทางประกอบ
หมายถึง เลาเรื่องตามลําดับเหตุการณไดอยางตอเนื่อง แตไมตลอดเรือ่ ง
ดวยเสียงดังชัดเจน ถูกตองตามหลักภาษา
หมายถึง เลาเรื่องโดยใชคําถามนําจากครู มีความสับสนบาง เสียงชัดเจน
พอควร

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

33
เกณฑการประเมินการนําเสนอปากเปลา
ระดับคุณภาพ
รายการพฤติกรรม
5 - ยอดเยี่ยม นักเรียนอธิบายเรื่องที่ศึกษามาไดอยางชัดเจน พรอมใหเหตุผลที่หนักแนน ชี้ให
เห็นความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา มีขอมูลที่เฉพาะเจาะจงสนับสนุนขอสรุป การนํา
เสนอมีความตอเนื่อง มีการสบสายตาผูฟงโดยตลอด มีการเตรียมการอยางดี มีการ
จัดลําดับระบบระเบียบในการนําเสนออยางดี มีความกระตือรือรน มีการใชสื่อใน
การนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ ตอบคําถามของผูฟงไดชัดเจน ตรงประเด็น และ
เหมาะสม
4 - ดีมาก
นักเรียนอธิบายเรื่องที่ศึกษาพรอมใหเหตุผลที่ชี้ใหเห็นความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา
มีขอมูลเพียงพอที่สนับสนุนขอสรุป การนําเสนอถูกตอง มีการเตรียมการกอน
นําเสนอ และมีการจัดลําดับการนําเสนอ มีการใชสื่อ และตอบคําถามผูฟงได
ชัดเจน
3 - ดี
นักเรียนอธิบายเรื่องที่ศึกษามาพรอมกลาวถึงขอสรุป แตขอมูลสนับสนุนขอสรุป
ไมมากพอเหมือน 4 กับ 5 การนําเสนอถูกตอง มีการเตรียมการกอนนําเสนอและ
มีการจัดลําดับการนําเสนอ มีการใชสื่อและตอบคําถามผูฟง
2 - พอใช
นักเรียนอธิบายเรื่องที่ศึกษามาแตไมคอยสมบูรณ ไมมีการกลาวถึงขอสรุป ลําดับ
การนําเสนอทีท่ ําใหเขาใจได แตมีขอผิดพลาดบางจุด เตรียมการไมดี จัดระบบ
ระเบียบไมดี มีการตอบคําถามไดบางคําถาม
1 - ควร
นักเรียนนําเสนอโดยไมไดเริ่มที่คําถามหรือความสําคัญ หัวขอที่นําเสนอไมชัดเจน
ปรับปรุง
และมีขอสรุปที่ไมเพียงพอ การนําเสนอนัน้ ยากตอการติดตามฟง ขาดการเตรียมตัว
หรือ ขาดการจัดระบบระเบียบ มีการตอบคําถามเฉพาะบางคําถามหรือไมตอบ
0
ไมมีการนําเสนอปากเปลา
เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพ 3 - ดี ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

34
เกณฑการประเมินการอาน
1. ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
- ตอบคําถามจากเรื่องไดถูกตองทุกขอ
- ตอบคําถามไดไมทุกขอแตผิดนอยกวา 5 ขอ
- ตอบคําถามผิดมากกวา 5 ขอ
2. บอกใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน
- บอกเนื้อหาสาระถูกตองไดใจความตอเนื่อง
- บอกเนื้อหาสาระไดถูกตองแตวกวน
- บอกเนื้อหาสาระไดบาง
3. บอกขอคิดที่ไดจากเรื่องที่อาน
- บอกขอคิดของเรื่องไดตรงประเด็นและสมบูรณ
- บอกขอคิดของเรื่องไดตรงประเด็นแตไมตอเนื่อง
- บอกขอคิดของเรื่องไดแตวกวน
4. แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อาน
- เสนอความคิดเห็นดวยเหตุผลและเปนประโยชน
- เสนอความคิดเห็นดวยเหตุผล
- เสนอความคิดเห็น แตไมแสดงเหตุผล
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
10 - 12
7-9
4-6

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

35
เกณฑการประเมินความสามารถในการอานจับใจความ
รายการพฤติกรรม
1.
2.

3.
4.

ดี (3)
ตอบคําถามจากเรื่อง ตอบคําถามถูกตอง
ที่อาน
ทุกขอ
บอกความสําคัญของ บอกเนื้อหาสาระ
เรื่องที่อาน
ถูกตองไดใจความ
ตอเนื่อง
บอกขอคิดจากเรื่อง บอกขอคิดไดตรง
ที่อาน
ประเด็นสมบูรณ
แสดงความคิดเห็น เสนอความคิดเห็นดวย
จากเรื่องทีอ่ าน
เหตุผลและเปน
ประโยชน

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
10 - 12
7-9
4-6

ระดับคุณภาพ
พอใช (2)
ตอบคําถามผิดไมเกิน
3 ขอ ใน 5 ขอ
บอกเนื้อหาสาระได
ถูกตอง แตวกวน

ควรปรับปรุง (1)
ตอบผิดมากกวา 3 ขอ
ใน 5 ขอ
บอกเนื้อหาสาระไดบาง

บอกขอความไดตรง
ประเด็น แตไมตอเนื่อง
เสนอความคิดเห็นได
อยางมีเหตุผล

บอกขอคิดไดบาง
แตวกวน
เสนอความคิดเห็น
แตไมแสดงเหตุผล

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

36
เกณฑการประเมินการอานออกเสียง (รอยกรอง)
ระดับ

3

รายการ
อานถูกตองตาม
ฉันทลักษณ

2

อานถูกตองและใช
น้ําเสียงตามฉันทลักษณ
โดยตลอด
อานคลอง
อานคลองโดยตลอด
จังหวะวรรคตอน เวนจังหวะวรรคตอน
ถูกตองโดยตลอด
อานถูกตองตาม อานออกเสียงถูกตองตาม
อักขรวิธี
อักขรวิธีโดยตลอด

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
10 - 12
7-9
4–6

อานถูกตองและใช
น้ําเสียงตามฉันทลักษณ
บางสวน
อานคลองบางสวน
เวนจังหวะวรรคตอน
ถูกตองบางสวน
อานออกเสียงถูกตองตาม
อักขรวิธีบางสวน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

1
อานถูกตองตาม
ฉันทลักษณบา ง
อานตะกุกตะกัก
เวนจังหวะวรรคตอน
ผิดเปนสวนใหญ
อานออกเสียงไมถูกตอง
ตามอักขรวิธีเปนสวน
ใหญ

37
เกณฑการประเมินความสามารถในการอาน
ระดับดีมาก
-

อานและเขาใจเรื่องยาก ๆ
สนุกสนานและสนใจดวยตนเองอยางอิสระ
สรุปไดอยางถูกตอง
ใชขอคิดเห็น และใชหนังสือสนับสนุนความคิดเห็นของตน

-

อานและเขาใจสิ่งที่หลากหลายไดอยางดี
อานเงียบ ๆ ได
เลาเรื่องได
เริ่มตั้งขอสังเกต
ใชกลยุทธในการอานเพื่อความเขาใจความหมาย

ระดับดี

ระดับพอใช
ระดับไมผาน
-

อานและเขาใจสิ่งที่อานทีม่ ีเนื้อหาสั้น ๆ มีการอธิบายงาย ๆ
ชอบอานเสียงดัง
ตองการความชวยเหลือในการอานทุกครั้ง
เขาใจเพียงหนังสือในระดับชั้นของตนเทานั้น
ตองการความชวยเหลือในการอานทุกครั้ง
จับใจความเรื่องที่อานไมได
ไมรูความหมายตัวหนังสือ
อานตามลําดับไมได

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับพอใชขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

38
เกณฑการประเมินการเขียน
ระดับคะแนน
ประเด็นการประเมิน
1. การสะกดคําศัพท
2. การเลือกคํา

3. โครงสราง
ไวยากรณ
4. เครื่องหมาย
วรรคตอน
5. เนื้อหา

3

2

สะกดคําถูกตองทุกคํา
ใชคําศัพทสื่อ
ความหมายตรงกัน
เขียนประโยคถูกตอง
ตามหลักไวยากรณ
ทุกประโยค
ใชเครื่องหมาย
วรรคตอนถูกตอง
เขียนอธิบายเนื้อหา
ชัดเจน

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 15
11 – 13
8 - 10
5–7

สะกดคําผิดเล็กนอย
ใชคําศัพทสื่อ
ความหมายไมตรงกับ
เนื้อหาบางคํา
เขียนประโยค
ไมถูกตองตามหลัก
ไวยากรณเล็กนอย
ใชเครื่องหมาย
วรรคตอนไมถูกตอง
บางประโยค
เขียนอธิบายเนื้อหา
พอเขาใจ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

1
สะกดคําผิดมาก
ใชคําศัพทสื่อ
ความหมายไมตรงกับ
เนื้อหาหลายคํา
เขียนประโยคผิด
หลักไวยากรณ
ไมมีเครื่องหมาย
วรรคตอน
เขียนอธิบายเนื้อหา
ไมชัดเจน

39
เกณฑการประเมินผลงานการเขียน
ประเด็น
การประเมิน
1. เนื้อหา

4
- นําคําที่ใหมาใช
ครบถวน
- ลําดับเรื่องราว
ไดตอเนื่องไม
สับสน
- เรื่องมี
ความหมาย
2. การใชภาษา - เขียนสะกดคํา
ไดถูกตอง หรือ
เขียนผิดพลาด
ไมเกิน 1 - 3 คํา
- ใชคําได
เหมาะสม
3. ความ
- มีความเปน
ประณีต
ระเบียบเรียบรอย
- มีความสะอาด

4. ภาพ
ประกอบ

- ภาพสอดคลอง
กับเรื่อง
- ภาพสื่อ
ความหมาย
ครอบคลุมกับ
เรื่อง
- สวยงาม

เกณฑการใหระดับคะแนน
3
2
- นําคําที่ใหมาใช - นําคําที่ใหมาใช
ไมครบ ขาด
ไมครบ ขาด
1 - 2 คํา
3 - 4 คํา
- ลําดับเรื่องราว - ลําดับขั้นตอน
ไดตอเนื่อง
สับสนเล็กนอย

- เขียนสะกดคํา
ไดถูกตอง
ผิดพลาด
4 - 6 คํา
- ใชคําได
เหมาะสม
- มีความเปน
ระเบียบเรียบรอย
- มีรอยลบ ขูด
ขีดฆา 1- 2 แหง

- เขียนสะกดคํา
ผิดพลาดไมเกิน
7 - 10 คํา
- ใชคําได
เหมาะสม
ปานกลาง
- มีความเปน
ระเบียบเรียบรอย
- มีรอยลบ ขูด
ขีดฆา 3 - 5 แหง

- ภาพสอดคลอง
- แตสื่อ
ความหมาย
ครอบคลุม
กับเรื่อง
- ภาพสวยงาม

- ภาพสอดคลอง
กับเรื่อง
- สื่อความหมาย
ไมครอบคลุม
กับเรื่อง
- สวยงาม
ปานกลาง

1
- นําคําที่ใหมาใช
ไมครบ ขาด
มากกวา 4 คํา
- ลําดับขั้นตอน
สับสน

- เขียนสะกดคํา
ผิดพลาด
มากกวา 10 คํา
- ใชถอยคํา
ไมคอย
เหมาะสม
- ไมเปนระเบียบ
เรียบรอย
- มีรอยลบ ขูด
ขีดฆา 5 แหง
ขึ้นไป
- ภาพสอดคลอง
กับเรื่อง
- สื่อความหมาย
ไมครอบคลุม
- ไมสวยงาม

40
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
7-9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

41
เกณฑการประเมินชิ้นงาน (การเขียนประชาสัมพันธ)
ประเด็น
การประเมิน
4
1. รูปแบบ 1. รูปแบบแปลก
ใหมนาสนใจ
2. มีขนาด
เหมาะสม
3. รูปภาพมีสีสัน
สวยงาม
4. รูปภาพสัมพันธ
กับเนื้อหา
2. ภาษา
1. เขียนคําและวลี
สอดคลองกับ
เนื้อหา
2. เรียบเรียง
ประโยค
สอดคลองกับ
เนื้อหา
3. ใชคําเชื่อมโยง
ถอยคําได
สละสลวย
4. มีการใชภาษา
อยางสรางสรรค

เกณฑการใหระดับคะแนน
3
2
1. มีขนาด
1. มีขนาด
เหมาะสม
เหมาะสม
2. รูปภาพมีสีสัน 2. รูปภาพมีสีสัน
สวยงาม
สวยงาม
3. รูปภาพสัมพันธ
กับเนื้อหา

1. เขียนคําและวลี
สอดคลองกับ
เนื้อหา
2. เรียบเรียง
ประโยค
สอดคลองกับ
เนื้อหา
3. ใชคําเชื่อมโยง
ถอยคําได
สละสลวย

1. เขียนคําและวลี
สอดคลองกับ
เนื้อหา
2. เรียบเรียง
ประโยค
สอดคลองกับ
เนื้อหา

1
1. มีขนาด
เหมาะสม

1. เขียนคําและวลี
สอดคลองกับ
เนื้อหา

42
ประเด็น
การประเมิน
4
3. เนื้อหา
1. เนื้อหาตรงกับ
ขอเท็จจริง
2. เนื้อหาเปนไป
ตามลําดับ
ขั้นตอน
3. รายละเอียด
ครอบคลุม
4. เนื้อหา
สอดคลองกับ
งาน

เกณฑการใหระดับคะแนน
3
2
1. เนื้อหาตรงกับ 1. เนื้อหาตรงกับ
ขอเท็จจริง
ขอเท็จจริง
2. เนื้อหาเปนไป 2. เนื้อหาเปนไป
ตามลําดับ
ตามลําดับ
ขั้นตอน
ขั้นตอน
3. รายละเอียด
ครอบคลุม

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7-8
5–6
3–4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

1
1. เนื้อหาตรงกับ
ขอเท็จจริง

43
เกณฑการประเมินการเขียนบรรยาย
ระดับคะแนน
ประเด็นการประเมิน
การเลือกใชคําศัพท

ไวยากรณ

เนื้อหา

3

2

ใชคําศัพทสื่อความหมาย ใชคําศัพทสื่อ
ตรงกับเนื้อหา
ความหมายไมตรงกับ
เนื้อหาเปนบางคํา
เขียนประโยคถูกตอง
เขียนประโยคไม
ตามหลักไวยากรณ
ถูกตองตามหลัก
ทุกประโยค / สะกดคํา ไวยากรณเล็กนอย /
ถูกตองเปนสวนใหญ / สะกดคําผิดบาง
ใชเครื่องหมายตาง ๆ
เล็กนอย / ใช
ถูกตอง
เครื่องหมายตาง ๆ ผิด
บางแหง
เขียนอธิบายเนื้อหาได
เขียนอธิบายเนื้อหา
เขาใจชัดเจน
พอเขาใจ

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
8-9
5-7
3 -4

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

1
ใชคําศัพท
สื่อความหมายไมตรง
กับเนื้อหาหลายคํา
เขียนประโยคผิดหลัก
ไวยากรณ /
สะกดคําและ
ใชเครื่องหมายตาง ๆ
ผิดมาก

เขียนอธิบายเนื้อหา
ไมชัดเจน

44
เกณฑการประเมินการเขียนบรรยายภาพ
ประเด็น
การประเมิน
4
1. อักขรวิธี เขียนถูกตองทุกคํา
ครอบถวน
2. การจัด
จัดลําดับขอความ
ลําดับ
ตอเนื่องสัมพันธ
ขอความ
กันและมีเอกภาพ
3. การใช
ใชประโยคถูกตอง
ประโยค
ชัดเจน สละสลวย
4. ความ
เขียนเนื้อหา
สอดคลอง
สอดคลองสัมพันธ
สัมพันธกับ กับภาพ ครอบคลุม
ภาพ
ประเด็นสําคัญ
ครบถวน

เกณฑการใหระดับคะแนน
3
2
เขียนผิดไมเกิน
เขียนผิดไมเกิน
3 คํา
5 คํา
จัดลําดับขอความ จัดลําดับขอความ
ตอเนื่องสัมพันธ ขาดความตอเนื่อง
กัน
ใชประโยคสับสน ใชประโยคสับสน
วกวน 1 ประโยค วกวน 2 ประโยค
เขียนเนื้อหา
เขียนเนื้อหา
สอดคลองสัมพันธ สอดคลองสัมพันธ
แตครอบคลุม
กับภาพ แตไมตรง
ประเด็นสําคัญ
ประเด็น
ไมครบถวน

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
7-9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

1
เขียนผิดไมเกิน
7 คํา
จัดลําดับขอความ
วกวน สับสน
ขาดความตอเนื่อง
ใชประโยคสับสน
วกวน 3 ประโยค
เขียนเนื้อหา
ไมสอดคลอง
สัมพันธกับภาพ

45
เกณฑการประเมินงานเขียน
ยอดเยี่ยม
4
- แนวคิดตื่นเตนและ
นาสนใจมากตอผูอื่น
- มีรายละเอียดที่
เพิ่มเติมมากมาย

- สรางสรรคใหผูอาน
เกิดภาพที่ชดั เจน
โปรงใส
- ชวยใหผูอานรูสึก
มีความสุข เศรา
ประหลาด
- มีการเริ่มตนและ
จบลงอยางยอดเยีย่ ม

ควรปรับปรุง
1
- แนวคิดนาเบื่อหนาย
ตอผูอาน
- มีรายละเอียดเพิ่มเติม - มีรายละเอียดเพิ่มเติม - ไมมีรายละเอียด
พอสมควรแตควรเพิ่ม นอย
เพิ่มเติม
ใหมากกวานี้
- เปนไปได ผูอานอาจ - เปนไปไดเล็กนอย
- เปนไปได ผูอานจะ
เกิดขอกังขาเล็กนอย
ผูอานอาจเกิดขอกังขา เกิดขอกังขามากมาย
บางประเด็น
- สรางสรรคใหผูอาน - สรางสรรคใหผูอาน - ไมไดสรางสรรคให
เกิดภาพที่ชดั เจน
เกิดภาพชัดเจน
ผูอานเห็นภาพ
เล็กนอย
- ชวยใหผูอานเกิด
- ชวยใหผูอานเกิด
- ไมไดชว ยใหผูอาน
ความรูสึกบาง
ความรูสึกเพียง
เกิดความรูสกึ ใด ๆ
เล็กนอย
- มีการเริ่มตนและ
- มีการเริ่มตนและ
- ไมมีการเริ่มตนและ
จบลงอยางดี
จบลงในระดับใชได
หรือจบลง

- มีคําที่นาสนใจ
มากมายหลายคํา
- ไมมีคําที่เขียน /
พิมพผิด

- มีคําที่นาสนใจบางคํา - มีคําสวนนอยที่
- ไมมีคําที่นาสนใจ
นาสนใจ
- มีคําที่เขียน / พิมพผิด - มีคําที่เขียน / พิมพผิด - มีคําที่เขียน /
บางคํา
พิมพผิดมาก

- เปนไปได ผูอานไม
เกิดขอกังขา

ดี
3
- แนวคิดดีมาก

พอใช
2
- แนวคิดใชได

46
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
27 – 32
20 – 26
14 – 19
8 – 13

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

47
เกณฑการประเมินงานเขียน
เกณฑในการพิจารณา

ระดับคุณภาพ
ดี (3)
พอใช (2)
อยางดี
ยังไมสําเร็จดี
ขาดจุดสําคัญ
ไมเรียงลําดับ
บางจุด
มาก
ปานกลาง

ดีมาก (4)
อยางดีเยี่ยม
สมเหตุสมผล

1. ความสําเร็จในงาน
2. การจัดเรียบเรียง
3. พัฒนาการดาน
การเขียน
4. โครงสรางประโยค

มากที่สุด

5. คําศัพท

ถูกตองและ
หลากหลาย

ถูกตอง

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
17 - 20
13 - 16
9 - 12
5-8

บางประโยค
ไมเหมาะสม
หลากหลาย

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

ปรับปรุง (1)
ยังไมไดทํา
สับสน
นอย

บางประโยคผิด

ผิดมาก

มีที่ผิดบาง

ผิดมาก

48
เกณฑการประเมินการเขียน
ความถูกตอง

ความสวยงาม

ระยะเวลา

4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4

เมื่อเขียนถูกทัง้ หมด
เมื่อเขียนผิด 1 คํา
เมื่อเขียนผิด 2 คํา
เมื่อเขียนผิดมากกวา 2 คํา
ตัวอักษรเทากัน ชองไฟหางสม่ําเสมอ และสะอาด
ตัวอักษรบางตัวไมเทากัน ชองไฟหางสม่ําเสมอ และสะอาด
ตัวอักษรบางตัวและชองไฟไมเทากัน แตสะอาด
ตัวอักษรสวนใหญและชองไฟไมเทากันและไมสะอาด
เมื่อเสร็จกอนเวลา
เมื่อเสร็จทันเวลาพอดี
เมื่อเสร็จชากวาเวลาเล็กนอย
เมื่อเสร็จชากวาเวลามาก

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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เกณฑการประเมินการเขียนขอความนําเสนอ
ก. การสื่อความ
4 คะแนน หมายถึง มีเนื้อหาสาระครอบคลุมตามหัวเรื่อง และมีรายละเอียดสนับสนุน
หลากหลาย
3 คะแนน หมายถึง มีเนื้อหาสาระครอบคลุมตามหัวเรื่อง และรายละเอียดสนับสนุน
เปนบางหัวเรือ่ ง
2 คะแนน หมายถึง เนื้อหาสาระยังไมครอบคลุมตามหัวเรื่อง และรายละเอียดยังไมเพียงพอ
1 คะแนน หมายถึง เนื้อหาสาระไมครอบคลุมตามหัวเรื่อง และมีรายละเอียดนอยมาก
ข. การใชภาษา
4 คะแนน หมายถึง เขียนประโยคสละสลวย ใชไวยากรณถูกตอง มีลีลาการเขียนที่หลากหลาย
สื่อความหมายไดชัดเจน
3 คะแนน หมายถึง เขียนประโยคและใชไวยากรณผิดบางเล็กนอย ลีลาการเขียน
ไมหลากหลาย แตยังสื่อความได
2 คะแนน หมายถึง มีที่ผิดทางไวยากรณในประโยคหลายแหง สื่อความไมชัดเจน
1 คะแนน หมายถึง เขียนผิดมากจนสื่อความไมได
ค. การเรียบเรียง
4 คะแนน หมายถึง เรียบเรียงลําดับขั้นตอนและสรุปเรื่องไดชัดเจน
3 คะแนน หมายถึง เรียบเรียงลําดับขั้นตอนและสรุปเรื่องไดคอนขางชัดเจน
2 คะแนน หมายถึง เรียบเรียงลําดับขั้นตอนและสรุปเรื่องไมชัดเจน มีการเขียนสรุปเนื้อหาบาง
แตยังไมสมบูรณ
1 คะแนน หมายถึง คัดลอกขอมูลจากแหลงความรู โดยไมมีการเขียนเรียบเรียงหรือสรุปเนือ้ หา
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
ระดับคุณภาพ
11 – 12
ดีมาก
9 – 10
ดี
7–8
พอใช
5–6
ควรปรับปรุง
3–4
ตก
เกณฑการผาน
ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป
สรุป
 ผาน  ไมผาน
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เกณฑการประเมินความสามารถในการเขียน
คุณภาพผลการเรียนรู
1. เขียนไดถูกตอง
ระดับ 3
สวยงาม สือ่ ความ
ตามสิ่งที่กําหนด
ใหได
ระดับ 2

ระดับ 1

ระดับ 0

2. ตระหนักในความ
จําเปนของ
การเขียนเพื่อ
ประโยชนในชีวิต
ประจําวัน และ
การมีลายมือที่
สวยงาม

ระดับ 3

ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 0

เกณฑคุณภาพ
สามารถเขียนบรรยายความสัมพันธเกี่ยวของกันของสิ่งที่ปรากฏ
ในภาพไดอยางสมเหตุสมผล เรียบลําดับเหตุการณถูกตอง ลายมือ
บรรจงอานงาย สะอาด สะกดคําถูกตองทุกคํา ใชวลี ประโยค
ถูกตองเหมาะสมตามหลักเกณฑภาษา
สามารถเขียนบรรยายความสัมพันธเกี่ยวของกันของสิ่งที่ปรากฏ
ในภาพได เรียงลําดับเหตุการณถูกตอง ลายมือบรรจงอานงาย
สะกด คําผิดไมเกิน 10 %
สามารถเขียนบรรยายสิ่งที่ปรากฏในภาพได เรียงลําดับเหตุการณยัง
สับสนวกวนเปนบางตอน ลายมืออานคอนขางยาก สะกดคําผิดไม
เกิน 20 %
เขียนบรรยายภาพไมได หรือ เขียนไดแตไมสัมพันธกับภาพ
เรียงลําดับเหตุการณสับสนวกวนจับใจความไมได สะกดคําผิด
มากกวา 20 %
บอกประโยชน ยกตัวอยางการเขียนที่เกี่ยวของกับชีวติ ประจําวัน
ไดอยางถูกตอง วางทาทางการเขียนไดอยางเหมาะสม ถูกตอง
สม่ําเสมอ
บอกประโยชน ยกตัวอยางการเขียนที่เกี่ยวของกับชีวติ ประจําวัน
ไดอยางถูกตอง วางทาทางการเขียนตามคําแนะนําได
บอกประโยชน ยกตัวอยางการเขียนที่เกี่ยวของกับชีวติ ประจําวัน
ได วางทาทางการเขียนยังไมถูกตอง
ไมสามารถบอกประโยชน ยกตัวอยางการเขียนที่เกีย่ วของกับ
ชีวิตประจําวันได ทาทางการเขียนไมถูกตอง
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คุณภาพผลการเรียนรู
3. สามารถใชการ
ระดับ 3
เขียนเพื่อการ
สื่อสารในชีวิต
ระดับ 2
ประจําวันได
ระดับ 1

เกณฑคุณภาพ
เขียนขอความบอกความตองการอารมณ ความรูสึกของตนเอง
เขียนแนะนําตนเอง และจดบันทึกคําพูดตาง ๆ ไดดีมาก
เขียนแนะนําตนเอง จดบันทึก บอกความตองการ อารมณ
ความรูสึกไดดี
เขียนแนะนําตนเองหรือจดบันทึกคําพูดตาง ๆ หรือ บอก
ความตองการไดบาง
ระดับ 0 เขียนแนะนําตนเองหรือจดบันทึกคําพูดตาง ๆ ไมได หรือ
ไมไดความ

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
8 –9
6–7
4–5
2–3
0-1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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เกณฑการประเมินการเขียนเชิงสรางสรรค
ระดับ
แนวคิด
คะแนน
4
- แนวคิด
ทั้งหมดใหม
ริเริ่ม
- จุดเนน
สอดคลองกับ
ชื่อเรื่อง
- มีรายละเอียด
สนับสนุน
แนวคิด
3
- แนวคิดใหม
มีอยูบาง
- จุดเนน
สอดคลองกับ
ชื่อเรื่อง
- มีรายละเอียด
สนับสนุน
แนวคิดเปน
สวนใหญ
2

โครงสราง
กลไกใน
ของประโยค
การเขียน
- เขียนไดชัดเจน - ผิดนอยมาก
- แนวคิด
- เลือกใชคํา
- เขียนประโยค
หรือไมมีเลย
ทั้งหมดมี
หลากหลาย
ไดครบถวน
ความตอเนื่อง
ไดอยาง
เหมาะสม
สมบูรณ
- มีจุดเริ่ม
- คําที่ใชขยาย - มีความ
สวนกลาง
แนวคิดได
หลากหลาย
สวนทาย
อยางชัดเจน
ของความยาว
- มีการจัดลําดับ
ของประโยค
อยางมีเหตุผล
ที่ใช
- แนวคิด
- การเลือกใชคํา - ประโยค
- มีท่ผี ิดพลาด
สวนใหญมี
หลายหลาย
สวนใหญ
บาง
ความตอเนื่อง
มีอยูบาง
เขียนไดชัดเจน
- มีจุดเริ่ม
- สวนใหญใชคํา - เขียนประโยค
สวนกลาง
ที่เหมาะสม
งาย ๆ
สวนทาย
- คําที่ใช
- ความยาวของ
- มีการจัดลําดับ สนับสนุน
ประโยคที่ใช
อยางมีเหตุผล
แนวคิด
มีความ
หลากหลาย
บาง
- แนวคิดใหม - บางแนวคิดมี - การเลือกใช
- บางประโยค - มีท่ผี ิดพลาด
มีนอย
ความตอเนือ่ ง คําพื้น ๆ
ไมชัดเจน
คอนขางมาก
- จุดเนนไม
- มีจุดเริ่ม
ขาดความ
- ใชประโยค
สอดคลองกับ สวนกลาง
หลากหลาย
ยอย ๆ
ชื่อเรื่อง
สวนทาย
- บางคํามีความ - มีความ
- มีรายละเอียด - มีการจัดลําดับ เหมาะสม
หลากหลาย
สนับสนุน
อยางมีเหตุผล - คําที่ใชไมคอ ย
นอยมาก
แนวคิด
นอยมาก
สนับสนุน
- ไมมีความ
คอนขางนอย
แนวคิด
หลากหลาย
การจัดระบบ

การเลือกคํา
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ระดับ
แนวคิด
คะแนน
1
- แนวคิด
ไมสมบูรณ
- ไมมีจุดเนน
- ไมมี
รายละเอียด

0

โครงสราง
ของประโยค
- บางแนวคิดมี - การเลือกใชคํา - ประโยคไม
ไมเหมาะสม
ชัดเจน
ความตอเนือ่ ง
นอยมาก
- คําที่ใชไม
- ใชประโยค
- ไมมีจุดเริ่ม
สนับสนุน
ยอย ๆ
สวนกลาง
แนวคิด
นอยมาก
สวนทาย
- ไมมีความ
- ไมมีการจัด
หลากหลาย
ลําดับอยาง
มีเหตุผล

ไมมี

การจัดระบบ

การเลือกคํา

ไมมี

ไมมี

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
17 – 20
13 – 16
8 – 12
4–7
0-3

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

ไมมี

กลไกใน
การเขียน
- มีที่ผดิ พลาด
อยางรายแรง

ไมทํา
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เกณฑการประเมินการแตงกลอนสุภาพ
ผลงานถูกตองตามฉันทลักษณและสอดคลองกับเนื้อเรื่อง
ระดับ 4 เขียนแผนผังกลอนสุภาพไดถูกตอง แตงกลอนสุภาพดวยภาษาที่สละสลวย สอดคลองกับ
เนื้อหาที่รวบรวมไว มีความสะอาด เรียบรอย
ระดับ 3 เขียนแผนผังกลอนสุภาพไดถูกตอง แตงกลอนสุภาพดวยภาษาที่สละสลวย สอดคลองกับ
เนื้อหาที่รวบรวมไว
ระดับ 2 เขียนแผนผังกลอนสุภาพไดถูกตอง แตงกลอนสุภาพไดสอดคลองกับเนื้อหาที่รวบรวมไว
ระดับ 1 เขียนแผนผังกลอนสุภาพไดถูกตอง แตงกลอนสุภาพไดถูกตอง
กระบวนการทํางาน
ระดับ 4 ศึกษาแผนผังกลอนสุภาพ สัมผัสนอก สัมผัสใน การอานออกเสียง และการอานทํานอง
เสนาะไดถูกตองตามหลักเกณฑ วางแผนการทํางานและการนําเสนอผลงานดวยตนเอง
ดําเนินงานตามแผนอยางเปนขั้นตอน มีสมาธิในการทํางาน รวบรวมชิ้นงานอยางเปนระบบ
และมีการตรวจสอบผลงานดวยตนเอง
ระดับ 3 ศึกษาแผนผังกลอนสุภาพ สัมผัสนอก สัมผัสใน การอานออกเสียง และการอานทํานอง
เสนาะไดถูกตองตามหลักเกณฑ วางแผนการทํางานและการนําเสนอผลงานดวยตนเอง
ขาดการดําเนินอยางเปนขัน้ ตอนและไมสามารถรวบรวมชิ้นงานอยางเปนระบบ แตมีสมาธิ
ในการทํางานและตรวจสอบผลงานดวยตนเอง
ระดับ 2 ศึกษาแผนผังกลอนสุภาพ สัมผัสนอก สัมผัสใน การอานออกเสียง และการอานทํานอง
เสนาะไดถูกตองตามหลักเกณฑ วางแผนการทํางานและการนําเสนอผลงานดวยตนเอง
มีสมาธิในการทํางาน แตขาดการดําเนินงานอยางเปนขัน้ ตอน ไมมีการตรวจสอบผลงาน
และไมสามารถรวบรวมชิ้นงานอยางเปนระบบ
ระดับ 1 ศึกษาแผนผังกลอนสุภาพ สัมผัสนอก สัมผัสใน การอานออกเสียง และการอานทํานอง
เสนาะไดถูกตองตามหลักเกณฑ ไมสามารถวางแผนการทํางานและการนําเสนอผลงานดวย
ตนเอง ขาดการดําเนินงานอยางเปนขั้นตอน ไมมีการตรวจสอบผลงานและไมสามารถ
รวบรวมชิ้นงานอยางเปนระบบ แตมีสมาธิในการทํางาน
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การมีสุนทรียะตอการปฏิบตั ิงานและผลงาน
ระดับ 4 มีความซื่อสัตย ละเอียดรอบคอบ มีนิสัยรักการอาน มีความสุขในการปฏิบัติงาน
มีอารมณรวมในการทํางาน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น และกลาแสดงออก
ระดับ 3 มีความซื่อสัตย ละเอียดรอบคอบ มีนิสัยรักการอาน มีความสุขในการปฏิบัติงาน
มีอารมณรวมในการทํางาน และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ระดับ 2 มีความซื่อสัตย ละเอียดรอบคอบ มีนิสัยรักการอาน มีความสุขในการปฏิบัติงานและ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น
ระดับ 1 มีความซื่อสัตย ละเอียดรอบคอบ มีนิสัยรักการอาน และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ความถูกตอง ชัดเจนในการอานทํานองเสนาะ
ระดับ 4 อานราบรื่น ถูกตองตามหลักเกณฑ อักขระ วรรคตอน คําควบกล้ําชัดเจน เสียงดังฟงชัด
มีศิลปะการอานที่ประทับใจผูฟง
ระดับ 3 อานราบรื่น ถูกตองตามหลักเกณฑ อักขระ วรรคตอน คําควบกล้ําชัดเจน เสียงดังฟงชัด
มีศิลปะการอาน
ระดับ 2 อานราบรื่น ถูกตองตามหลักเกณฑ อักขระ วรรคตอน คําควบกล้ําชัดเจน เสียงดังฟงชัด
ระดับ 1 อานราบรื่น ถูกตองตามหลักเกณฑ เสียงดังฟงชัด
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
7–9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

56
เกณฑการประเมินการเขียนคําขวัญ คติพจน บทรอยกรอง บทสัมภาษณ
ระดับคุณภาพ
รายการ
เนื้อหา / แนวคิด

การใชภาษา
สํานวน

การเสนอเรื่อง

ระดับ 3

ระดับ 2

เนื้อเรื่องที่เปนความคิดใน
แงที่ถูกตอง เหมาะสม
สอดคลองกับหัวเรื่อง
ตลอดเรื่อง
ใชถอยคํา สํานวนภาษา
ถูกตอง ชัดเจน
เหมาะสม นาสนใจตลอด
เรื่อง
มีการวางโครงเรื่อง
คํานํา เนื้อเรื่อง สรุป
การลําดับความ
ขยายความ การยอหนา
เชื่อมโยงความและคํา
ถูกตอง เหมาะสม
นาสนใจ ตลอดเรื่อง

เนื้อเรื่องที่เปนความคิดใน
แงที่ถูกตอง เหมาะสม
สอดคลองกับหัวเรื่อง
บางสวน
ใชถอยคํา สํานวนภาษา
ถูกตอง ชัดเจน
เหมาะสม นาสนใจบาง
เรื่อง
มีการวางโครงเรื่อง
คํานํา เนื้อเรื่อง สรุป
ความ ลําดับภาพตอเนื่อง
บางสวน

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
8–9
5–7
3–4

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

ระดับ 1
เนื้อเรื่องและแนวคิด
สับสน วกวน

ใชถอยคํา สํานวนภาษา
ไมเหมาะสมในบางสวน

มีการวางโครงเรื่อง
คํานํา เนื้อเรื่อง สรุป
ความ ลําดับภาพไม
ตอเนื่อง วกวน

57
เกณฑการประเมินชิ้นงาน “ การเขียนเรื่องสั้น ”
แนวทาง
การใชศัพท
จํานวนและ
โครงสราง
การเรียงลําดับ
เนื้อหา
การสะกด
คําศัพท
รูปภาพ
ประกอบ

4
เหมาะสม
ทั้งเรื่องไมมี
ขอบกพรอง
เลย
สัมพันธกันดี
ตลอดทั้งเรื่อง
ไมผิดเลย

สวยงาม
สอดคลองกับ
เนื้อเรื่อง
ตลอดทั้งเรื่อง

ระดับคุณภาพ
3
2
เหมาะสม
เหมาะสม
ทั้งเรื่อง
ทั้งเรื่อง
มีขอบกพรอง มีขอบกพรอง
เล็กนอย
มาก
มีขอบกพรอง มีขอบกพรอง
เล็กนอย
คอนขางมาก
มีสะกดผิดบาง สะกดผิด
ประมาณ
10 - 50 %
สวยงาม
สวยงาม
ภาพบางภาพ ภาพไม
ไมสัมพันธกับ สัมพันธกับ
เนื้อเรื่อง
เนื้อเรื่อง
คอนขางมาก

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
6–9
3–5
0–2

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

1
บางคําไม
เหมาะสม
มีขอบกพรอง
มาก
มีขอบกพรอง
มาก
สะกดผิดเกิน
50 %

0
ไมเหมาะสม
ทั้งเรื่อง
มีขอบกพรอง
มาก
ไมสัมพันธ
กันเลย
สะกดผิดเกิน
90 %

ภาพบางภาพ
ไมสวยงาม
ภาพสวนใหญ
ไมสัมพันธกับ
เนื้อเรื่อง

รูปภาพไม
สวยงามและ
ไมสัมพันธกับ
เนื้อเรื่องเลย

58
เกณฑการประเมินชิ้นงาน “ การแตงคําประพันธ ”
องคประกอบ
ลักษณะบังคับ
ของคําประพันธ

สัมพันธภาพ
ระหวางชื่อเรื่อง
กับเนื้อหา
การใชภาษา

มีความคิด
สรางสรรค

ดี (3)
แตงไดถูกตองตาม
สัมผัสบังคับและ
เสียงวรรณยุกต
ทายวรรค
(ฉันทลักษณ)
ชื่อเรื่อง เนื้อเรื่อง
มีการขยายความ
ตรงตามชื่อเรื่อง
เลือกใชถอยคําได
สละสลวย มีสัมผัส
ในทุกวรรค ทั้ง
สัมผัสสระและ
สัมผัสอักษร
สื่อความคิดสูคํา
ประพันธไดหลาก
หลาย สรางสรรค
ไมลอกเลียนแบบ
ผลงานผูอื่น

ระดับคุณภาพ
พอใช (2)
ปรับปรุง (1)
มีขอบกพรองของ
มีความผิดพลาดตาม
ฉันทลักษณเล็กนอย ลักษณะบังคับของ
ฉันทลักษณ

ชื่อเรื่อง เนื้อเรื่อง
มีความสัมพันธ
ปานกลาง
เลือกใชถอยคําได
เหมาะสมพอสมควร
มีสัมผัสในบางวรรค

ชื่อเรื่อง เนื้อเรื่อง
มีความสัมพันธกัน
นอย
ไมมีความประณีต
ในการใชถอยคํา
ขาดสัมผัสในวรรค

สื่อความคิดไดใน
ระดับปานกลาง

ลอกเลียนแบบ

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

เกณฑ
การตัดสิน

10 – 12 ดี
7 – 9 พอใช
4 – 6 ควร
ปรับปรุง

59
เกณฑการประเมินการเขียนรายงาน
ระดับคุณภาพ
ดี (3)
พอใช (2)
ปรับปรุง (1)
1. เนื้อหาสาระของ ครอบคลุมจุดประสงค
ครอบคลุมจุดประสงค
ครอบคลุมจุดประสงค
รายงาน
ทันเหตุการณและมีแหลง ทันเหตุการณและมีแหลง ไมทันเหตุการณและ
อางอิง 2 ชนิดขึ้นไป
อางอิงต่ํากวา 2 ชนิด
มีแหลงอางอิงต่ํากวา
2 ชนิด
2. รูปแบบการจัด ครบถวนสมบูรณทั้งปก บกพรองในบางสวน
ไมยึดถือรูปแบบ
ทํารายงาน
คํานํา สารบัญ เนื้อหา เชน ปก คํานํา สารบัญ การทํารายงาน และ
และบรรณานุกรม
แตยังมีเนื้อหา และ
บกพรองเปนสวนใหญ
บรรณานุกรม
เกือบทุกสวน
3. ความถูกตองใน ไมมีขอบกพรองใน
มีขอบกพรองเพียง
มีขอบกพรองใน
วิธีการนําเสนอ การเลือกใชหลักทฤษฎี เล็กนอยในประเด็น
ประเด็นหลักของ
ในการนําเสนอขอมูล
ปลีกยอย
การนําทฤษฎีมาใช
4. ความสะอาด
ผลงานสะอาด เรียบรอย มีขอบกพรองเกี่ยวกับ
ผลงานสกปรก
เรียบรอย
ประณีต แสดงถึง
ความเรียบรอยใน
เลอะเทอะ แสดงถึง
ความตั้งใจทําตลอด
บางสวนของงาน
เจตนาในการรีบทํางาน
ทั้งฉบับ
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
ผลงานไมนาอาน
รายการประเมิน

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
10 – 12
7–9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

60
เกณฑการประเมินการคัดลายมือ
รายการประเมิน

ระดับคะแนน

การเวนชองไฟและเวนวรรค
- ระยะหางของตัวอักษรสม่ําเสมอ เหมาะสม และเวนวรรคถูกตอง
- ระยะหางของตัวอักษรเหมาะสม และเวนวรรคถูกตอง
- ระยะหางของตัวอักษรเหมาะสม และเวนวรรคไมถูกตอง
ความถูกตอง
- ถูกตองและครบถวน
- ผิด / ตก 1 - 3 แหง
- ผิด / ตก เกินมากกวา 3 แหง
ความสะอาดสวยงาม
- ไมมีรอยลบ หรือ ขีดฆา
- มีรอยลบ หรือ ขีดฆา 1 - 3 แหง
- มีรอยลบ หรือ ขีดฆา มากกวา 3 แหง
ทันเวลาที่กําหนด
- คัดเสร็จตามเวลาที่กําหนด
- ทันเวลา แตปริมาณงานที่คัดไดปานกลาง
- ทันเวลา แตปริมาณงานที่คัดไดนอย
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
10 – 12
7–9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

61
เกณฑการประเมินการคัดลายมือ
ความถูกตอง
คะแนน 4
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1
ความเปนระเบียบ
คะแนน 4
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1
ความสะอาด
คะแนน 4
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ถูกตองทุกคํา
ผิด 1 – 2 คํา
ผิด 3 – 4 คํา
ผิดตั้งแต 5 คําขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตัวตรง ชองไฟเทากันทุกตัวอักษร
มีขอผิดพลาด 3 – 4 แหง
มีขอผิดพลาด 5 – 6 แหง
มีขอผิดพลาด 7 แหงขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ไมมีจุดสกปรก
มีจุดสกปรก 1 – 2 แหง
มีจุดสกปรก 3 – 4 แหง
มีจุดสกปรก 5 แหงขึ้นไป

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

62
เกณฑการประเมินทักษะการเขียน
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)

2 (พอใช)

1 (ตองปรับปรุง)

0

-

ลักษณะของงาน
เขียนไดตรงประเด็นตามที่กําหนดไว
มีการจัดระบบการเขียน เชน มีคํานํา เนื้อหา และบทสรุปอยางชัดเจน
ภาษาทีใ่ ช เชน ตัวสะกดและไวยากรณมีความถูกตองสมบูรณ
ทําใหผูอานเขาใจงาย
มีแนวคิดทีน่ าสนใจ ใชภาษาสละสลวย
เขียนไดตรงประเด็นตามที่กําหนดไว
มีการจัดระบบการเขียน เชน มีคํานํา เนื้อหา และบทสรุป
ภาษาทีใ่ ชทาํ ใหผูอานเกิดความสับสน
ใชศัพทเหมาะสม
เขียนไมตรงประเด็น
ไมมีการจัดระบบการเขียน
ภาษาทีใ่ ชทาํ ใหผูอานเกิดความสับสน
ใชศัพทที่เหมาะสม
ไมมีผลงาน

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพ 2 (พอใช) ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

63
เกณฑการประเมินการเขียนเรียงความ
ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

ระดับ 0

หรือ

- ตั้งชื่อเรื่องไดนาสนใจ สอดคลองกับภาพและเนื้อเรื่อง เขียนเรื่องไดสอดคลองกับ
ภาพ การดําเนินเรื่องไมสบั สนวกวน ใหขอคิดที่เปนประโยชนตอผูอานในเชิง
สรางสรรค ใชสํานวนถอยคําภาษาไดอยางสละสลวยกลมกลืนกับเนื้อเรื่อง
สื่อความหมายไดชดั เจน ตัวหนังสืออานงาย เขียนสะกดคําถูกตอง และสะอาด
เรียบรอย
- ตั้งชื่อเรื่องไดนาสนใจ สอดคลองกับภาพและเนื้อเรื่อง เขียนเรื่องไดสอดคลองกับ
ภาพ การดําเนินเรื่องยังสับสนวกวนเปนบางตอน ใหขอคิดที่เปนประโยชนตอผูอาน
ในเชิงสรางสรรค ใชสํานวนถอยคําภาษาไดอยางสละสลวย สื่อความหมายไดชัดเจน
ตัวหนังสืออานงาย และเขียนสะกดคําไมเกิน 3 คํา
- ตั้งชื่อเรื่องไดสอดคลองกับภาพและเนื้อเรื่อง เขียนเรื่องไดสอดคลองกับภาพ
การดําเนินเรื่องยังสับสนวกวนเปนบางตอน ใหขอคิดที่เปนประโยชนตอผูอานบาง
แตยังไมชดั เจน สํานวนถอยคําภาษายังไมคอยสละสลวย สื่อความหมายไมชดั เจน
ตัวหนังสืออานคอนขางยาก เขียนสะกดคําผิดไมเกิน 6 คํา
- ตั้งชื่อเรื่องไมสอดคลองกับภาพและเนื้อเรื่องหรือสอดคลองเพียงอยางใดอยางหนึ่ง
เขียนเรื่องไดสอดคลองกับภาพ การดําเนินเรื่องสับสนวกวนไมตอเนื่อง ไมแสดง
ขอคิดที่เปนประโยชนตอ ผูอาน สํานวนถอยคําภาษาไมถูกตอง สื่อความหมาย
ไมชัดเจน ตัวหนังสืออานคอนขางยาก เขียนสะกดคําผิดไมเกิน 6 คํา
- ตั้งชื่อเรื่องไมสอดคลองกับภาพและเนื้อเรื่องหรือไมตงั้ ชื่อเรื่อง เขียนเรื่องไม
สอดคลองกับภาพ ดําเนินเรื่องสับสนวกวนไมตอเนื่อง ไมแสดงขอคิดที่เปน
ประโยชนตอผูอาน สํานวนถอยคําภาษาไมถูกตอง สื่อความหมายไมได ตัวหนังสือ
อานยาก เขียนสะกดคําผิดมากกวา 6 คํา
- ไมเขียนเรื่อง หรือเขียนแตไมเปนเรื่องราว หรือเขียนเปนตัวหนังสือ แตอานไมออก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

64
การประเมินการเขียนจดหมาย
ระดับ 3

หมายถึง

ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 0

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เนื้อหาสื่อความไดชัดเจน ใชภาษากระชับ สุภาพ
เขียนถูกตองตามแบบฟอรม สะอาด เปนระเบียบ
เนื้อหาสื่อความไดชัดเจน แตบกพรองเกณฑอื่น 1 เกณฑ
เนื้อหาสื่อความไดชัดเจน แตบกพรองเกณฑอื่น 2 เกณฑ
เนื้อหาสื่อความหมายไมไดเลย มีขอบกพรองทุกเกณฑ

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

65
เกณฑการประเมินความสามารถในการเขียน
ระดับดีมาก
-

ใชเทคนิคตาง ๆ เพื่อกระตุนผูอานไดอยางกวางขวาง
เขียนไดดี มีชีวิตชีวา
ประโยคมีความหลากหลายชัดเจน
ควบคุมการใชศัพทและการวางประโยค
ไมมีขอผิดพลาดในการเขียนและสะกดคํา
มีคุณภาพทีแ่ นนอนในการเขียนแตละหนา

-

ใชเทคนิคตาง ๆ ไดหลากหลายเพื่อกระตุนผูอานเกิดความสนใจ
เขียนไดดีชวนติดตามอาน
ความหลากหลายของประโยคชัดเจน
เลือกศัพทเหมาะสมชวนใหอาน
มีขอผิดพลาดเพียงเล็กนอยในการเขียนและสะกดคํา
แตละหนามีคุณภาพไมแนนอน

-

เขียนดวยความตั้งใจ
ไมไดเนนจุดสําคัญ
ใชประโยคงาย ๆ และซ้าํ ๆ กัน
มีขอผิดพลาดในรูปแบบและการสะกด แตยังดูนาอาน
ไมมีเทคนิคกระตุนผูอื่น

-

มีประสบการณการเขียนนอย
ใชคําคลุมเครือและสับสน
ใชโครงสรางประโยคงาย
ใชศัพทจํากัด
ขอผิดพลาดเกิดขึ้นบอยครั้งในรูปแบบและการสะกด ทําใหไมนาอาน

ระดับดี

ระดับพอใช

ระดับไมผาน

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับพอใชขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

66
เกณฑการประเมินการเขียนบทความ
4 คะแนน

3 คะแนน

-

2 คะแนน

-

เขียนโดยนําผูอานเขาสูเนื้อเรื่องอยางนาสนใจ
มีขอมูลเบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนอยางสมบูรณ
แสดงความคิดเห็นที่ชดั เจนตั้งแตตอนตนของบทความ
บทความมีเหตุผลอยางนอย 3 ประการ เปนเหตุผลที่มีนัยทางตรรกะ
ทุกเหตุผลที่เขียนทําใหผูอา นเกิดความมัน่ ใจ
แตละเหตุผลเขียนแยกยอหนากัน
ผูเขียนเลือกใชคําที่มปี ระสิทธิภาพ ทําใหถายทอดและเชื่อมโยงความคิด
ไดตลอดบทความ
จบบทความโดยกลาวถึงเหตุผลทั้งหมดในประโยคเดียว
ผูเขียนจบบทความโดยมีขอ เสนอแนะอยางนอย 3 ประการ ที่ผูอานนําไปปฏิบัติได
ผูเขียนใชไวยากรณถูกตอง และสะกดคําถูกตองทั้งหมด
เขียนโดยนําผูอานเขาสูเนื้อเรื่องอยางนาสนใจ
มีขอมูลเบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องที่เปนขอถกเถียงกันอยูบา ง
ความคิดเห็นอาจชัดเจนขึน้ ถาเลือกใชคําไดดีกวานี้
บทความมีเหตุผลอยางนอย 3 ประการ สําหรับความคิดเห็นทีแ่ สดงไว โดย 2
เหตุผล มีความชัดเจนและมีตรรกะในการโตแยง
เหตุผล 2 ประการ จะมีผลตอผูอาน
เหตุผลแตละประการจะเขียนแยกยอหนากัน แตไมจําเปนตองอยูในประโยคนํา
ประเด็น
ผูเขียนมีการเชื่อมโยงระหวางความคิดบาง
การจบบทความมีการกลาวถึงเหตุผลสวนใหญอีกครัง้ หนึ่ง
ผูเขียนจบบทความโดยใหขอเสนอแนะแกผูอานอยางนอย 2 ประการ
บทความมีการใชไวยากรณและการสะกดคําถูกตองเปนสวนใหญ
เขียนโดยมีการนําเขาสูเนือ้ หา แตควรทําใหนาสนใจกวานี้
มีขอมูลเบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนนอย
ความคิดเห็นที่แสดงในบทความคอนขางจะสับสนยุงเหยิง
มีเหตุผลที่เที่ยงตรงนาเชือ่ ถือเพียงขอเดียว อีก 2 เหตุผลไมชัดเจน อาจมีขอโตแยงได
เหตุผลประการหนึ่งอาจจะเกีย่ วของกับผูอาน
เหตุผลที่แสดงไมไดเขียนเปนยอหนาเฉพาะ
มีการเชื่อมโยงความคิดบาง
จบบทความโดยกลาวซ้ําถึงเหตุผลเพียงประการเดียว

67

1 คะแนน

0 คะแนน

-

ใหขอเสนอแนะแกผูอานอยางนอย 1 ประการ
ใชไวยากรณและสะกดคําผิดหลายแหง
บทความมีประเด็นที่มีผลกระทบตอผูคนจํานวนนอยในสังคม
เขียนอยางนาเบื่อ ไมกระตุนใหอยากอานตอ
ไมมีขอมูลเบื้องหลังของประเด็นทีก่ ําลังอภิปรายเลย
ผูเขียนมีความสับสนเกี่ยวกับความคิดของตนเกีย่ วกับประเด็นนั้น ๆ
ไมมีเหตุผลที่จะทําใหผูอานสนใจ
เหตุผลไมไดเขียนเปนยอหนา ไมมกี ารลําดับที่เหมาะสม
ไมมีการเชือ่ มโยงความคิด
จบบทความโดยไมมีการสรุปเหตุผล
จบบทความโดยไมมีขอเสนอแนะที่ชดั เจนเพื่อใหผูอา นปฏิบัติ
มีขอบกพรองเรื่องไวยากรณและการสะกดคํามาก
ไมมีงานสง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 2 คะแนนขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

68
เกณฑการประเมินการเขียนรายงาน
ระดับคุณภาพ
คําอธิบาย
4 ดีเยีย่ ม
นักเรียนเขียนอธิบายหัวขอเรื่องที่เขียนไดชัดเจน ใหเหตุผลที่แสดงถึงความสําคัญของ
เรื่องไดอยางสมบูรณ มีการสรุปที่ละเอียดชัดเจน ทําใหเขาใจไดทนั ที ใหขอมูลที่เปน
ขอเท็จจริง รายละเอียด ตัวอยาง เพื่อสนับสนุนเรื่อง ขอเขียน จัดทํารวบรวมและ
แสดงความคิดไดนาอาน โครงสรางประโยคมีความหลากหลาย การใชตัวสะกด
ไวยากรณ มีความถูกตอง มีบันทึกแหลงที่มาของขอมูลในแนวทางที่เหมาะสม
3 ดีมาก
นักเรียนเขียนอธิบายหัวขอเรื่องที่เขียนไดตามสมควร ใหเหตุผลสนับสนุนความสําคัญ
ของเรื่อง มีการสรุปถายทอดความคิดละเอียด แตมีความชัดเจนนอยกวาระดับ 4 มีขอมูล
สนับสนุนหัวเรื่องเพียงพอ การเขียนตอเนือ่ ง อานงาย โครงสรางประโยค ไวยากรณ
การสะกดคําโดยทั่วไปถูกตอง มีการบันทึกแหลงที่มาของขอมูลไดเหมาะสม
2 ดี
นักเรียนอธิบายและเขียนอธิบายหัวขอเรื่องอยางสรุป มีขอมูลสนับสนุนเพียงเล็กนอย
ขอเขียนมีลักษณะพืน้ ๆ บางจุดมีความชัดเจน บางจุดยากที่จะเขาใจ โครงสราง
ประโยคโดยทัว่ ไปถูกตอง แตมีบางสวนผิดพลาด มีการอางอิงแหลงขอมูล แตมี
รายละเอียดเล็กนอย
1 พอใช
นักเรียนไมอธิบายหัวขอเรื่อง ขอมูลสนับสนุนคลุมเครือและขาดขอมูลสําคัญ
ขอเขียนขาดองคประกอบและยากทีจ่ ะเขาใจ มีความผิดพลาดของโครงสรางประโยค
มีการอางอิงแหลงขอมูลบางไมอางอิงบาง
0 คุณภาพต่ํา นักเรียนไมอธิบายหัวขอเรื่อง ไมมีขอสรุป ขอเขียนไมเปนระเบียบ
เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพ 2 ดีขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

69
เกณฑการประเมินความสามารถในการเขียน

(5)
เขียนอยาง
สรางสรรค
ถอยคําสํานวนเรา
ใหเกิดอารมณ
คลอยตาม

(4)
เขียนโดยคํานึงถึง
ผูอาน รับสาระ
สําคัญไดอยาง
ถูกตอง

ระดับคุณภาพ
(3)
เขียนอยางเปน
ลําดับ มีใจความ
สําคัญ

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพ (3) ขึน้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

(2)
เขียนแบบ
ขยายความ
หลากหลาย

(1)
เขียนตามแบบ
ไดถูกตอง

70
เกณฑการประเมินความสามารถดานการสือ่ สาร (การเขียน)
ระดับ 5 เขียนสรางสรรค สละสลวย ใช
ถอยคําสํานวนที่หลากหลายและนาเชื่อถือ
ระดับ 4 เขียนโดยคํานึงถึงผูอาน ปรับระดับการใช
ภาษาใหสอดคลองกับผูอานตามจุดประสงคได
ระดับ 3 เขียนอยางเปนลําดับ มีใจความชัดเจน มีการขยายความ
และอธิบายไดกวางขึ้น
ระดับ 2 เขียนขยายความเพิ่มเติมจากตัวอยางได
ระดับ 1 เขียนตามแบบที่กาํ หนด
เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

92

ตัวอยางเกณฑการประเมิน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

93
เกณฑการประเมินการดําเนินการทดลองและสรุปผลการทดลอง
1. การทดลองและการใชอปุ กรณ
ใหระดับ 4 เมื่อดําเนินการทดลองตามแผนทุกขั้นตอน และใชอุปกรณถูกวิธี
ใหระดับ 3 เมื่อดําเนินการทดลองตามแผนทุกขั้นตอน และใชอุปกรณผิดบางเล็กนอย
ใหระดับ 2 เมื่อมีการปรับแผนการทดลองบาง และใชอุปกรณไมคอ ยถูกวิธี
ใหระดับ 1 เมื่อดําเนินการทดลองโดยไมคํานึงถึงแผนเลย หรือใชอุปกรณไมถูกวิธีเปนสวนใหญ
2. การเก็บรักษาอุปกรณ
ใหระดับ 4 เมื่อทําความสะอาดอุปกรณเช็ดใหแหง เก็บรักษาเปนระเบียบ อุปกรณอยูในสภาพดี
ใหระดับ 3 เมื่อทําความสะอาดอุปกรณเก็บรักษาไมเปนระเบียบ อุปกรณอยูใ นสภาพดี
ใหระดับ 2 เมื่อเก็บรักษาโดยไมไดดูความเรียบรอยของอุปกรณ
ใหระดับ 1 เมื่อตองเตือนใหเก็บรักษาอุปกรณ หรือทําอุปกรณชํารุดโดยประมาท
3. ความถูกตองของขอมูล
ใหระดับ 4 เมื่อบันทึกขอมูลครบถวน และถูกตอง
ใหระดับ 3 เมื่อบันทึกขอมูลครบถวน มีผิดพลาดเล็กนอย
ใหระดับ 2 เมื่อบันทึกขอมูลไมครบถวน และมีผิดพลาด
ใหระดับ 1 เมื่อบันทึกขอมูลผิดพลาดมากตองคอยบอกใหแกไข
4. การจัดกระทําขอมูล
ใหระดับ 4 เมื่อนําเสนอขอมูลโดยใชตารางที่เหมาะสม หรือมีขั้นตอนที่เขาใจงาย
ใหระดับ 3 เมื่อนําเสนอขอมูลโดยใชตาราง หรือมีขั้นตอนที่ไมคอยชัดเจน
ใหระดับ 2 เมื่อนําเสนอขอมูลที่ไมเปนระบบเขาใจยาก
ใหระดับ 1 เมื่อนําเสนอขอมูลที่ไมครบถวน
5. การแปลความหมายและสรุปผลการทดลอง
ใหระดับ 4 เมื่อสรุปผลการทดลองสอดคลองกับจุดประสงคครบถวน แปลความหมายถูกตอง
ใหระดับ 3 เมื่อสรุปผลการทดลองสอดคลองกับจุดประสงคครบถวน แตแปลความหมายผิดบาง
ใหระดับ 2 เมื่อสรุปผลการทดลองสอดคลองกับจุดประสงคไมครบถวน หรือแปลความหมายผิด
ใหระดับ 1 เมื่อสรุปผลการทดลองไมสอดคลองกับจุดประสงค

94
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
17 – 20
13 – 16
9 - 12
5–8

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

95
เกณฑการประเมินการวางแผนและการออกแบบการทดลอง
1. ชื่อเรื่อง
ใหระดับ 4 เมื่อตั้งชื่อเรื่องไดสอดคลองกับปญหาและชัดเจน
ใหระดับ 3 เมื่อตั้งชื่อเรื่องไดสอดคลองกับปญหา แตไมชัดเจน
ใหระดับ 2 เมื่อตั้งชื่อเรื่องไดไมสอดคลองกับปญหา แตมีความชัดเจน
ใหระดับ 1 เมื่อตั้งชื่อเรื่องไดไมสอดคลองกับปญหาและไมชัดเจน
2. การตั้งสมมติฐาน
ใหระดับ 4 เมื่อตั้งสมมติฐานไดสอดคลองกับปญหาและชัดเจน
ใหระดับ 3 เมื่อตั้งสมมติฐานไดสอดคลองกับปญหา แตไมชัดเจน
ใหระดับ 2 เมื่อตั้งสมมติฐานไดไมสอดคลองกับปญหา แตมีความชัดเจน
ใหระดับ 1 เมื่อตั้งสมมติฐานไมสอดคลองกับปญหาและไมชัดเจน
3. ตัวแปรการทดลองประกอบดวยตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม
ใหระดับ 4 เมื่อมีตัวแปรตาง ๆ ถูกตองทุกตัวแปร
ใหระดับ 3 เมื่อมีตัวแปรตาง ๆ ถูกตอง 2 ตัวแปร
ใหระดับ 2 เมื่อมีตัวแปรตาง ๆ ถูกตอง 1 ตัวแปร
ใหระดับ 1 เมื่อมีตัวแปรตาง ๆ แตไมถูกตอง
4. อุปกรณการทดลอง
ใหระดับ 4 เมื่อกําหนดอุปกรณการทดลองครบถวน เหมาะสม
ใหระดับ 3 เมื่อกําหนดอุปกรณการทดลองครบถวน ไมคอยเหมาะสม
ใหระดับ 2 เมื่อกําหนดอุปกรณการทดลองไมครบถวน ขาดอุปกรณที่ไมสําคัญ
ใหระดับ 1 เมื่อกําหนดอุปกรณการทดลองขาดมาก ไมเหมาะสม
5. การออกแบบการทดลอง
ใหระดับ 4 เมื่อมีขั้นตอนครบถวนและถูกตอง
ใหระดับ 3 เมื่อมีขั้นตอนครบถวนและมีบางขั้นตอนสลับกันบาง
ใหระดับ 2 เมื่อมีขั้นตอนครบถวน ไมสมบูรณ
ใหระดับ 1 เมื่อขั้นตอนการทดลองไมเหมาะสม
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97
เกณฑการประเมินการทดลองในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
การออกแบบการทดลอง

ผลการทดลอง

4. แบบการทดลองที่ใชแสดงใหเห็นวานักเรียน
ไดมีการวิเคราะหปญหาและออกแบบการ
ทดลองไดดวยตนเองและสามารถทําการ
ทดลองไดอยางเหมาะสม
3. แบบการทดลองที่ใชแสดงใหเห็นวานักเรียน
ไดนําความคิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร
มาใชในการทดลองโดยมีการควบคุมตัวแปร
ตาง ๆ
2. แบบการทดลองที่ใชแสดงใหเห็นวานักเรียน
ไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร แตจําเปน
ตองชวยในการควบคุมตัวแปร
1. แบบการทดลองที่ใชแสดงใหเห็นวานักเรียน
สามารถทําการทดลองไดเมื่อไดรับความ
ชวยเหลือจากครู

4. ในรายงานผลการทดลองมีการอธิบายผล
การทดลองไดชัดเจน มีการใชขอมูลจากแหลง
ตาง ๆ หรือจากการทดลองอื่น ๆ ประกอบ
คําอธิบาย
3. ในรายงานผลการทดลองแสดงใหเห็นวา
นักเรียนมีความเขาใจในผลการทดลองและ
รูวาจะอธิบายผลการทดลองนั้นอยางไร

การเก็บรวบรวมขอมูล

การนําเสนอผลการทดลองดวยปากเปลา

4. ขอมูลไดรับการเก็บรวบรวมและจดบันทึกไว
เปนลําดับ ซึ่งสะทอนผลการทดลองไดอยาง
ถูกตอง แมนยํา
3. ขอมูลไดรับการจดบันทึกไวและเปนตัวแทน
ของผลการทดลอง

2. ในรายงานผลการทดลองมีการแสดงผล
การทดลอง การสรุปผลยังไมสมบูรณ หรือ
มีการสรุปผล แตสรุปหลังจากถูกถามคําถาม
1. ในรายงานผลการทดลองมีการแสดงผล
การทดลอง ขาดการสรุปผล หรือไมสมบูรณ
หรือสับสน

4. การพูดนําเสนอทําไดอยางชัดเจน ถูกตอง
ผูฟงใหความสนใจ มีทาทาง น้ําเสียง และ
การสบสายตาผูฟงดีมาก
3. การพูดนําเสนอไดรับการจัดเตรียมดวยความ
ชวยเหลือบางประการจากครู แตมีการนําเสนอ
ผลการทดลอง การพูดมีเหตุมีผล และใชทาทาง
ประกอบน้าํ เสียงและการสบตาผูฟงทําไดดี
2. ขอมูลไดรับการจดบันทึกไวอยางไมเปนระบบ 2. การพูดนําเสนอทําไดหลังจากไดรับการสอน
หรือเปนระบบขึ้นภายหลังไดรับการชวยเหลือ
จากครู มีการใชทาทาง น้ําเสียง และ
จากครู
การสบสายตาผูฟง
1. ขอมูลไดรับการจดบันทึกไวอยางไมสมบูรณ 1. การพูดนําเสนอทําไดหลังไดรับการสอน
หรือจดบันทึกภายหลังไดรับความชวยเหลือ
จากครู
จากครู
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99
เกณฑการประเมินทักษะการปฏิบตั ิการทดลอง
ขอ

ประเด็นที่ประเมิน

1

วิธีดําเนินการทดลอง
• ตองใหความชวยเหลืออยางมากในการกําหนดวิธีการ ขัน้ ตอนและการใชเครื่องมือ
• กําหนดวิธีการและขั้นตอนไมถูกตอง ตองใหความชวยเหลือ
• กําหนดวิธีการขั้นตอนถูกตอง การใชเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณยังไมเหมาะสม
• กําหนดวิธีการขั้นตอนถูกตอง เลือกใชเครื่องมือวัสดุอุปกรณในการทดลองเหมาะสม
การปฏิบตั ิการทดลอง
• ทําการทดลองไมทันเวลาทีก่ าํ หนด และทําอุปกรณเครื่องใชแตกหักเสียหาย
• ตองใหความชวยเหลือในการดําเนินการทดลองและการใชอุปกรณ
• ดําเนินการทดลองเปนขั้นตอน และใชอุปกรณไดถกู ตองถาใหคําแนะนํา
• ดําเนินการทดลองเปนขั้นตอน และใชอุปกรณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
ความคลองแคลวในขณะปฏิบัติการ
• ทําการทดลองไมทันเวลาทีก่ าํ หนด และทําอุปกรณเครื่องใชแตกหักเสียหาย
• ทําการทดลองไมทันเวลาทีก่ าํ หนด เนื่องจากขาดความคลองแคลวในการใช
อุปกรณและการดําเนินการทดลอง
• มีความคลองแคลวในการทําการทดลองและการใชอุปกรณ แตตองชีแ้ นะเรื่อง
การใชอุปกรณอยางปลอดภัย
• มีความคลองแคลวในการดําเนินการทดลอง และการใชอุปกรณดําเนินการทดลอง
ไดอยางปลอดภัย เสร็จทันเวลา
การนําเสนอ
• ตองใหความชวยเหลืออยางมากในการบันทึกผลการทดลอง การสรุปผลและ
การนําเสนอ
• ตองใหคําชี้แนะในการบันทึกผลการทดลอง การสรุปผลการทดลอง และ
การนําเสนอจึงจะปฏิบัติได
• บันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลองถูกตอง แตการนําเสนอยังไมเปน
ขั้นตอน
• บันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลองถูกตอง รัดกุม บันทึกการนําเสนอ
เปนขั้นตอนชัดเจน
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101
เกณฑการประเมินการเขียนรายงานการทดลอง
ขอ

ประเด็นที่ประเมิน

1

สมมติฐานการทดลอง
• ตั้งสมมติฐานสอดคลองกับการทดลองที่ตองการศึกษาและถูกตองสมบูรณ
• ตั้งสมมติฐานสอดคลองกับการทดลองที่ตองการศึกษาและถูกตองบางสวน
• ตั้งสมมติฐานสอดคลองกับการทดลองที่ตองการศึกษาแตไมถูกตอง
• ตั้งสมมติฐานไมสอดคลองกับการทดลองที่ตองการศึกษาและไมถูกตอง
จุดประสงคการทดลอง
• กําหนดจุดประสงคการทดลองสอดคลองกับการทดลองที่ตองการศึกษาและถูกตอง
สมบูรณ
• กําหนดจุดประสงคการทดลองสอดคลองกับการทดลองที่ตองการศึกษาและ
สวนใหญถูกตอง
• กําหนดจุดประสงคการทดลองสอดคลองกับการทดลองที่ตองการศึกษาบางสวน
และสวนใหญถูกตอง
• กําหนดจุดประสงคการทดลองไมสอดคลองกับการทดลองที่ตองการศึกษาและ
ไมถูกตอง
การบันทึกผลการทดลอง
• ออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองและบันทึกผลการทดลองไดถูกตองครบถวน
• ออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองและสวนใหญบนั ทึกผลการทดลองไดถูกตอง
หรือไมออกแบบตารางแตบันทึกผลโดยเขียนบรรยายไดถูกตองครบถวน
• ออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองแตบันทึกผลการทดลองไมถูกตองหรือ
ไมออกแบบตารางแตบันทึกผลโดยเขียนบรรยายไดถูกตองบางสวน
• บันทึกผลการทดลองโดยเขียนบรรยายไมถูกตอง
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ขอ

ประเด็นที่ประเมิน

4

ประเด็นที่ประเมิน
• วิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองถูกตองตามผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง
ไดถูกตองครบถวน
• วิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองถูกตองตามผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง
สวนมากไดถูกตอง
• วิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองถูกตองตามผลการทดลองแตไมครบและสรุปผล
การทดลองไดถูกตองบางสวน
• วิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองไมถูกตองและสรุปผลการทดลองไมถูกตอง
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เกณฑการประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิการทดลอง
ขอ
1

2

3

ประเด็นที่ประเมิน
การวางแผนการทดลอง
1.1 รวมกันวางแผนและแบงหนาที่เพื่อปฏิบัติการทดลองตามวิธีการทดลอง
1.2 รวมกันออกแบบตารางบันทึกผลการทดลอง
1.3 รวมกันกําหนดวัตถุประสงคของการทดลอง
การประเมินใหคะแนนพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้
- ปฏิบัติไดทั้ง 3 ประเด็น
- ปฏิบัติได 2 ประเด็น
- ปฏิบัติไดเพียงประเด็นเดียว
- ไมไดปฏิบัตทิ ั้ง 3 ประเด็น
การปฏิบตั ิการทดลอง
2.1 ดําเนินการทดลองตามขั้นตอนในเวลาที่กําหนด
2.2 เลือกใชวสั ดุอุปกรณและสารเคมีไดถูกตองเหมาะสม
2.3 รักษาความสะอาดและเก็บวัสดุอุปกรณ สารเคมีไดเรียบรอย
การประเมินใหคะแนนพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้
- ปฏิบัติไดทั้ง 3 ประเด็น
- ปฏิบัติได 2 ประเด็น
- ปฏิบัติไดเพียงประเด็นเดียว
- ไมไดปฏิบัตทิ ั้ง 3 ประเด็น
การบันทึกผลและการจัดกระทํากับขอมูล
3.1 บันทึกผลการทดลองในตารางที่รวมกันออกแบบไว
3.2 จัดกระทํากับขอมูลไดเหมาะสมตามลักษณะของขอมูล
3.3 บันทึกผลการทดลองตรงกับผลการทดลองของกลุม
การประเมินใหคะแนนพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้
- ปฏิบัติไดทั้ง 3 ประเด็น
- ปฏิบัติได 2 ประเด็น
- ปฏิบัติไดเพียงประเด็นเดียว
- ไมไดปฏิบัตทิ ั้ง 3 ประเด็น

ระดับ
คะแนน

3
2
1
0

3
2
1
0

3
2
1
0
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ขอ
4

ประเด็นที่ประเมิน
การอภิปรายผลการทดลองและการนําเสนอขอสรุป
4.1 รวมกันอภิปรายผลการทดลองเพื่อวิเคราะหและสรุปผลการทดลอง
4.2 รวมกันสรุปผลการทดลองโดยใชขอมูลผลการทดลองของกลุมที่บันทึกไว
4.3 นําเสนอขอสรุปผลการทดลองไดถูกตองและตรงกับขอสรุปของกลุม
การประเมินใหคะแนนพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้
- ปฏิบัติไดทั้ง 3 ประเด็น
- ปฏิบัติได 2 ประเด็น
- ปฏิบัติไดเพียงประเด็นเดียว
- ไมไดปฏิบัตทิ ั้ง 3 ประเด็น

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
10 – 12
6–9
3-5
0–2

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

ระดับ
คะแนน

3
2
1
0
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เกณฑการประเมินการแกปญหา
เกณฑ

รายการประเมิน

การสํารวจ

1. แสดงความสงสัย ใครรูในปญหา
2. ถามเกี่ยวกับปญหา
3. นําประสบการณในอดีตมาใช
ทําความเขาใจปญหา
1. นําเสนอปญหาในเชิงวาจาหรือภาพ
2. นําประสบการณในอดีตมาวางแผน
แกปญหา
1. ดึงผูอื่นมาชวยแกปญหา
2. ยอมรับความชวยเหลือ
1. สรางแผน
2. ประเมินการแกปญหา
3. ประยุกตวิธกี ารแกปญหาไปใชใน
บริบทอื่น ๆ

คนพบ

สืบคน
ขอมูล
การใช
ประโยชน

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
10 – 12
7–9
4–6

ระดับคุณภาพ
บอยครั้ง (3) บางครัง้ (2) ไมเคย (1)
เกิดพฤติกรรม เกิดพฤติกรรม เกิดพฤติกรรม
ทั้ง 3 ขอ
2 ใน 3 ขอ 1 ใน 3 ขอ

เกิดพฤติกรรม เกิดพฤติกรรม ไมเกิด
ทั้ง 2 ขอ
1 ใน 2 ขอ พฤติกรรมเลย
เกิดพฤติกรรม
ทั้ง 2 ขอ
เกิดพฤติกรรม
ทั้ง 3 ขอ

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

เกิดพฤติกรรม
1 ใน 2 ขอ
เกิดพฤติกรรม
2 ใน 3 ขอ

ไมเกิด
พฤติกรรมเลย
เกิดพฤติกรรม
1 ใน 3 ขอ
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เกณฑการประเมินบันทึกประโยชนของดิน
แนวการใหคะแนนแบบบันทึก
ระดับ 4
บอกประโยชนของดินทั้ง 3 ชนิด ไดครบถวนและถูกตอง
ระดับ 3
บอกประโยชนของดินไดทงั้ 3 ชนิด แตไมคอยเหมาะสม
ระดับ 2
บอกประโยชนของดินไดไมครบทั้ง 3 ชนิด หรือมีความถูกตองนอย
ระดับ 1
บอกประโยชนของดินไดเพียงชนิดเดียว หรือบอกไมถกู เลย
แนวการใหคะแนนการสรางชิ้นงาน
ระดับ 4
นักเรียนทุกคนสรางชิ้นงานไดคนละ 1 ชิ้น ผลงานครบถวน สมบูรณ
สามารถอธิบายได
ระดับ 3
นักเรียนทุกคนสรางชิ้นงานไดคนละ 1 ชิน้ ผลงานของบางคนไมสามารถ
บอกไดวาคืออะไร
ระดับ 2
นักเรียนสรางชิ้นงานไดไมครบทุกคน หรืองานของนักเรียนหลายคนในกลุม
ไมเสร็จสมบูรณ
ระดับ 1
นักเรียนสรางชิ้นงานไมเสร็จ หรือไมมีผลงานสง
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
7 –8
4–6
2–3

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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เกณฑการประเมินแบบบันทึกผลการประเมินดานกระบวนการ “ การนําเสนอผลงาน ”
1. ดานเนื้อหา
ใหระดับ 4 เมื่อเนื้อหาถูกตองครบถวน
ใหระดับ 3 เมื่อเนื้อหาถูกตอง แตขาดประเด็นยอยบางประเด็น
ใหระดับ 2 เมื่อเนื้อหาถูกตอง แตขาดประเด็นที่คอนขางสําคัญ
ใหระดับ 1 เมื่อเนื้อหาสวนใหญไมถูกตอง
2. ความสามารถในการนําเสนอ
ใหระดับ 4 เมื่อนําเสนอถูกตองครบถวน เนนประเด็นสําคัญ
ใหระดับ 3 เมื่อนําเสนอถูกตองครบถวน ไมเสนอประเด็นใหชดั เจน
ใหระดับ 2 เมื่อนําเสนอไมคอยถูกตอง ไมมีประเด็นทีช่ ัดเจน
ใหระดับ 1 เมื่อนําเสนอผิดพลาดมาก
3. การรักษาเวลาและการนําเสนอ
ใหระดับ 4 เมื่อการนําเสนอราบรื่น มีการทํางานเปนทีม แบงเวลาในการนําเสนอเหมาะสม
ใหระดับ 3 เมื่อการนําเสนอราบรื่น การทํางานเปนทีมไมคอยสอดคลองกัน
แบงเวลาไมเหมาะสม ทําใหตองเรงในตอนทาย
ใหระดับ 2 เมื่อการนําเสนอเสร็จทันเวลา แตขั้นตอนการนําเสนอไมเปนระบบ
ใหระดับ 1 เมื่อสงผูแทนมานําเสนอเพียงผูเดียว
4. การตอบคําถาม และการแกปญหาเฉพาะหนา
ใหระดับ 4 เมื่อแกปญหาไดดี และสามารถตอบปญหาไดตรงประเด็น
ใหระดับ 3 เมื่อแกปญหาไดดี และตอบปญหาไมคอยตรงประเด็น
ใหระดับ 2 เมื่อตอบปญหาไดเล็กนอย ครูผูสอนตองใหความชวยเหลือบาง
ใหระดับ 1 เมื่อแกปญหาและตอบปญหาไมได
5. บุคลิกภาพ
ใหระดับ 4 เมื่อพูดชัดเจน มีความมั่นใจในการนําเสนอ
ใหระดับ 3 เมื่อเสียงเบา แตมีความมั่นใจในการนําเสนอ
ใหระดับ 2 เมื่อไมคอยมั่นใจในการนําเสนอ
ใหระดับ 1 เมื่อไมมั่นใจและพูดตะกุกตะกักบอย
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เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
17 – 20
13 – 16
9 – 12
5–8

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

109
เกณฑการประเมินโครงการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ขอที่
ประเด็นที่ประเมิน
1 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
• โครงงานคลายคลึงกับสิ่งที่เคยทํามาแลว
• บางสวนของโครงงานแปลกใหมจากโครงงานที่มีผูทําอยูแ ลว
• โครงงานแสดงใหเห็นถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค
2 การกําหนดปญหาและการตั้งสมมติฐาน
• สมมติฐานไมสอดคลองกับปญหา
• สมมติฐานสอดคลองกับปญหา
• สมมติฐานสอดคลองปญหา และแสดงความสัมพันธระหวาง
เหตุและผลอยางชัดเจน
3 ขอมูลหรือขอเท็จจริงประกอบการทําโครงงาน
• ไมมีการศึกษาหาขอมูล หรือขอเท็จจริงตาง ๆ
• มีการศึกษาคนหาขอมูลหรือขอเท็จจริงแตไมครอบคลุมประเด็น
ที่จะศึกษา
• มีการศึกษาคนหาขอมูลหรือขอเท็จจริงครอบคลุมทุกประเด็นที่ศกึ ษา
อยางเพียงพอ
4 การออกแบบการทดลอง
• สอดคลองกับสมมติฐานแตการควบคุมตัวแปรไมถูกตอง
• สอดคลองกับสมมติฐานแตการควบคุมตัวแปรยังไมครบถวน
• สอดคลองกับสมมติฐานและควบคุมตัวแปรถูกตองครบถวน
5 อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการทดลอง
• เลือกใชอุปกรณไมถูกตอง
• เลือกใชอุปกรณบางสวนถูกตอง
• เลือกใชอุปกรณถูกตองเหมาะสม
6 การดําเนินการทดลอง
• ดําเนินการทดลองไมถูกตองเปนสวนใหญ
• ดําเนินการทดลองไดถูกตองเปนสวนใหญ
• ดําเนินการทดลองไดถูกตองสมบูรณ

ระดับคะแนน
1
2
3
1
2
3

1
2
3

1
2
3
1
2
3
1
2
3
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ขอที่
ประเด็นที่ประเมิน
7 การบันทึกขอมูล
• บันทึกขอมูลตรงจุดประสงคที่ตองการศึกษา
• บันทึกขอมูลตรงจุดประสงคที่ตองการศึกษา และถูกตอง
• บันทึกขอมูลตรงจุดประสงคที่ตองการศึกษาถูกตองและละเอียด
8 การจัดกระทําขอมูล
• มีการจัดกระทําขอมูลถูกตองบางสวน
• มีการจัดกระทําขอมูลถูกตอง
• มีการจัดกระทําขอมูลถูกตองชัดเจน
9 การแปลความหมายขอมูลและการสรุปผลของขอมูล
• การแปลความหมายถูกตองบางสวน
• การแปลความหมายถูกตองแตสรุปผลไมสอดคลองกับขอมูล
• การแปลความหมายถูกตองและการสรุปผลสอดคลองกับขอมูล
10 การเขียนรายงาน
• มีการนําเสนอเปนขั้นตอนบาง
• มีการนําเสนอเปนขั้นตอนดีแตยังไมชัดเจน
• มีการนําเสนอเปนขั้นตอนสมบูรณและชัดเจน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
24 – 30
17 – 23
10 – 16

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

ระดับคะแนน
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
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เกณฑการประเมินการวางแผนเพื่อออกแบบทดลองกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1
0

ความหมาย
กําหนดแผนการทดลองที่แจมแจง แผนชัดเจนและสมบูรณ อธิบายแผนได
อยางสมเหตุสมผล
แผนอยูในระดับดี แตยังตองปรับอีกบาง แผนแสดงถึงความเขาใจปญหา
โดยรวม
แผนอยูในระดับใชได แตตองการความชวยเหลือใหคําแนะนําในการแกไขบาง
แผนยังใชไมได ไมไดพจิ ารณาถึงขอจํากัด และตัวแปรสําคัญอยางครบถวน
ตองปรับอีกมากมาย
แผนมีแนวคิดที่จะแกไขปญหาเพียงเล็กนอย
ไมสามารถแสดงการวางแผนได

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 3 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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เกณฑการประเมินการสรางแผนผังมโนมติ
ระดับ
คะแนน 5

หมายถึง

ระดับ
คะแนน 4

หมายถึง

ระดับ
คะแนน 3

หมายถึง

ระดับ
คะแนน 2

หมายถึง

ระดับ
คะแนน 1

หมายถึง

แผนผังมโนมติเรียงลําดับจากมโนมติหลักที่มีความหมายกวางที่สุดไป
หามโนมติที่มคี วามหมายรอง และมโนมติที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง
หรือตัวอยางไดถูกตองสมบูรณ และใชคําเชื่อมความสัมพันธระหวาง
มโนมติเขาดวยกันและเชื่อมโยงความสัมพันธของมโนมติตาง ๆ ดวย
เสนเชื่อมอยางมีความหมายถูกตอง
แผนผังมโนมติเรียงลําดับจากมโนมติหลักที่มีความหมายกวางที่สุดไป
หามโนมติที่มคี วามหมายรอง และมโนมติที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง
หรือตัวอยางไดถูกตองและใชคําเชื่อมความสัมพันธระหวางมโนมติ
เขาดวยกันและเชื่อมโยงความสัมพันธของมโนมติตาง ๆ ดวยเสน
เชื่อมอยางมีความหมายถูกตองบางสวน
แผนผังมโนมติเรียงลําดับจากมโนมติหลักที่มีความหมายกวางที่สุดไป
หามโนมติที่มคี วามหมายรอง และมโนมติที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง
หรือตัวอยางไดถูกตองบางสวน และใชคําเชื่อมความสัมพันธระหวาง
มโนมติเขาดวยกันและเชื่อมโยงความสัมพันธของมโนมติตาง ๆ ดวย
เสนเชื่อมอยางมีความหมายถูกตองบางสวน
แผนผังมโนมติเรียงลําดับจากมโนมติหลักที่มีความหมายกวางที่สุดไป
หามโนมติที่มคี วามหมายรอง และมโนมติที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง
หรือตัวอยางไดถูกตองบางสวน และใชเสนเชื่อมเชื่อมโยงความ
สัมพันธของมโนมติตาง ๆ เขาดวยกันอยางมีความหมายถูกตอง
บางสวน และไมมีคําเชื่อมความสัมพันธระหวางมโนมติ
แผนผังมโนมติเรียงลําดับจากมโนมติหลักที่มีความหมายกวางที่สุดไป
หามโนมติที่มคี วามหมายรอง และมโนมติที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง
หรือตัวอยางไดถูกตองบางสวน และใชเสนเชื่อมเชื่อมโยงความ
สัมพันธของมโนมติตาง ๆ เขาดวยกัน สวนใหญไมถูกตองและไมมี
คําเชื่อมความสัมพันธระหวางมโนมติ

113
ระดับ
คะแนน 0

หมายถึง

แผนผังมโนมติเรียงลําดับจากมโนมติหลักที่มีความหมายกวางที่สุดไป
หามโนมติที่มคี วามหมายรอง และมโนมติที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง
หรือตัวอยางไดถูกตองและใชเสนเชื่อมเชื่อมโยงความสัมพันธของ
มโนมติตาง ๆ เขาดวยกันอยางมีความหมายถูกตองบางสวน และไมมี
คําเชื่อมความสัมพันธระหวางมโนมติ

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 3 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

114
เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานกลุม
ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

ใหความรวมมือในการทํางานกลุมอยางดีเยีย่ ม
มีความตั้งใจในการทํางานอยางดีเยี่ยม
รวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นกับผูอื่นอยางดี
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ใหความรวมมือในการทํางานกลุมดี
มีความตั้งใจในการทํางานดี
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ทํางานเสร็จชากวาเวลาทีก่ ําหนดไมเกิน 5 นาที
ใหความรวมมือในการทํางานพอใช
มีความตั้งใจในการทํางานพอใช
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค
ทํางานเสร็จชากวากําหนดไมเกิน 10 นาที
ไมใหความรวมมือในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจในการทํางาน ขาดความรับผิดชอบ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค
ทํางานไมเสร็จ

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

115
เกณฑการประเมินการทดลองเรื่องแรงของแมเหล็กไฟฟา
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

- นักเรียนตอบครบตรงทุกประเด็นหรือมากกวา และมีการยกเหตุผลประกอบ
ชัดเจนทุกประเด็น
- นักเรียนตอบครบตรงทุกประเด็น และมีการยกเหตุผลประกอบทุกประเด็น
- นักเรียนตอบไมครบ / ตรงประเด็น และมีการยกเหตุผลประกอบบางประเด็น
- นักเรียนตอบไมครบ และไมมีการยกเหตุผลประกอบ

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

116
เกณฑการประเมินการทดลองเรื่องแรงของแมเหล็กไฟฟา
ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

1. มีการบันทึกขอมูลลงในแบบไดถูกตองสมบูรณ
2. มีการเขียนแผนภาพการประดิษฐที่ชใี้ หเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของ
แรงแมเหล็ก จากแมเหล็กไฟฟาที่สรางขึ้นใหมอยางชัดเจน ถูกตอง
3. มีการอธิบายการสรางแมเหล็กไฟฟา และความสามารถในการทํางานของแมเหล็ก
ไดอยางละเอียด เปนลําดับขั้นตอนชัดเจนสรางสรรค
1. มีการบันทึกขอมูลลงในแบบไดถูกตองสมบูรณ
2. มีการเขียนแผนภาพการประดิษฐที่ชใี้ หเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของ
แรงแมเหล็ก จากแมเหล็กไฟฟาที่สรางขึ้นใหมอยางถูกตอง
3. มีการอธิบายการสรางแมเหล็กไฟฟา และความสามารถในการทํางานของ
แมเหล็กไดอยางชัดเจน
1. มีการบันทึกขอมูลลงในแบบ
2. มีการเขียนแผนภาพการประดิษฐของแมเหล็กไฟฟาใหม
3. มีการอธิบายการสรางแมเหล็กไฟฟา และความสามารถในการทํางานของ
แมเหล็กตามหลักการพื้นฐาน
1. มีการบันทึกขอมูลลงในแบบ
2. มีการเขียนแผนภาพการประดิษฐของแมเหล็กไฟฟาใหมที่ไมสมบูรณ
3. มีการอธิบายการสรางแมเหล็กไฟฟา และความสามารถในการทํางานของ
แมเหล็กเล็กนอยไมชัดเจน

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

117
เกณฑการประเมินการเขียนตอบเรื่องการเรียงอิเล็กตรอน
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
4
เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอน ระบุหมูและคาบไดอยางถูกตอง
3
เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนไดถูกตอง และระบุหมูห รือคาบไดถูกตอง
อยางใดอยางหนึ่ง
2
เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนไดถูกตอง แตระบุทั้งหมูและคาบไมถูกตอง
1
เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนไมถูกตอง แมวาจะระบุหมูห รือคาบไดถูกตองก็ตาม
เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

118
เกณฑการประเมินการเขียนตอบเรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
3
เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาของโลหะ A ในภาชนะทั้งสองใบไดถูกตองและ
บอกเหตุผลไดถูกตอง
2
เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาของโลหะ A ในภาชนะทั้งสองใบไดถูกตอง
แตบอกเหตุผลไมถูกตอง
1
เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาของโลหะ A ในภาชนะทั้งสองใบไดไมถูกตอง
โดยที่จะบอกเหตุผลไดถูกตองหรือไมถูกตองก็ตาม
เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

119
เกณฑการประเมินการเขียนตอบเรื่องขอปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีลดขยะ
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑการใหคะแนน
บอกวิธีลดขยะไดถูกตองครบทั้ง 4 วิธี
บอกวิธีลดขยะไดถูกตองครบทั้ง 3 วิธี
บอกวิธีลดขยะไดถูกตองครบทั้ง 2 วิธี
บอกวิธีลดขยะไดถูกตองครบทั้ง 1 วิธี
บอกวิธีลดขยะไดไมถกู ตองเลย

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 3 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

195

ตัวอยางเกณฑการประเมิน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

196
เกณฑการประเมินผลงานศิลปะ
ประเด็น
การประเมิน
การแสดง
เหตุผล

ระดับคะแนน

4
แสดงเหตุผล
ประกอบความคิด
เห็นของตนไดตาม
หลักการจัดองค
ประกอบศิลปและ
สอดคลองกับ
ผลงาน
การอธิบายภาพ พูดอธิบายภาพโดย
สื่อความหมายได
เขาใจชัดเจนและ
ภาษามีความ
สละสลวย
ความนาสนใจ เปนงานทัศนศิลป
ของผลงาน
ที่มีรูปแบบ สีสัน
เดน และแปลก
บุคลิกทาทาง มีความเชื่อมั่น ลีลา
ทาทางเหมาะสม
แตงกายเรียบรอย

3
แสดงเหตุผล
ประกอบความ
คิดเห็นของตนได
สอดคลองกับ
ผลงาน



ผาน

1
แสดงความคิดเห็น
แตไมแสดงเหตุผล

พูดอธิบายภาพโดย พูดอธิบายภาพได
สื่อความหมายได แตสื่อความหมาย
เขาใจชัดเจน
ไมเขาใจ

พูดอธิบายภาพได
บางเปนบางสวน
และสื่อความหมาย
วกวน

เปนงานทัศนศิลป
ที่มีรูปแบบ สีสัน
นาสนใจ
มีความเชื่อมั่น ลีลา
ทาทางเหมาะสม
แตแตงกายไม
เรียบรอย

เปนงานทัศนศิลป
ทั่ว ๆ ไป

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
ระดับคุณภาพ
14 – 16
ดีมาก
10 – 13
ดี
7–9
พอใช
4–6
ควรปรับปรุง
เกณฑการผาน
ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป
สรุป

2
แสดงเหตุผล
ประกอบ
ความรูสึกของ
ตนเอง



ไมผาน

เปนงานศิลปทมี่ ี
รูปแบบ สีสัน

มีความเชื่อมั่น ลีลา ขาดความเชื่อมั่น
ทาทางการแตงกาย
ไมเหมาะสม

197
เกณฑการประเมินผลงานศิลปะ
ประเด็น
การประเมิน
การแสดง
เหตุผล

การเขียน
บรรยายภาพ

ความนาสนใจ
ของผลงาน

ระดับคะแนน
4
แสดงเหตุผล
ประกอบความ
คิดเห็นของตนได
ตามหลักการจัด
องคประกอบศิลป
และสอดคลองกับ
ผลงาน
การเขียนถูกตอง
ตามหลักภาษา
สื่อความหมายได
เขาใจชัดเจนและ
ภาษามีความ
สละสลวย
เปนงานทัศนศิลป
ที่ดี รูปแบบ สีสัน
เดนและแปลก

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4

3
แสดงเหตุผล
ประกอบความ
คิดเห็นของตนได
สอดคลองกับ
ผลงาน

2
แสดงเหตุผล
ประกอบ
ความรูสึกของ
ตนเอง

1
แสดงความคิดเห็น
แตไมแสดงเหตุผล

การเขียนถูกตอง
ตามหลักภาษาและ
สื่อความหมายได
เขาใจชัดเจน

การเขียนถูกตอง
ตามหลักภาษา แต
สื่อความหมายไม
เขาใจ

การเขียนถูกตอง
ตามหลักภาษาเปน
บางสวนและสื่อ
ความหมายวกวน

เปนงานทัศนศิลป
ที่มีรูปแบบ สีสัน
นาสนใจ

เปนงานทัศนศิลป
ที่มีรูปแบบ สีสัน
คลายคลึงกับงาน
ทัศนศิลปทั่วไป

เปนงานทัศนศิลป
ที่เลียนแบบจากที่
เพื่อนทํามาแลว

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

198
เกณฑการประเมินการวิจารณงานศิลปะ
ประเด็น
การประเมิน
สาระที่วิจารณ

4
แสดงเหตุผล
ประกอบความคิด
ของตนไดตาม
องคประกอบศิลป
เนื้อหาการบรรยาย
บอกถึงความ
สัมพันธระหวาง
งานทัศนศิลปและ
เปนคุณคาตอ
มรดกทาง
วัฒนธรรม
การเขียน
เขียนถูกตองตาม
สรุปผลงาน
หลักภาษา สื่อ
ความหมายเขาใจ
ชัดเจนมีความ
สละสลวย
ผลงานมีรูปแบบ
ผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม เดน แปลก มี
คุณคาดานความ
ประเพณี
งามทางศิลปะ
ภูมิปญญา
วัฒนธรรม
ทองถิ่น
ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ระดับคะแนน
3
เนื้อหาการบรรยาย
ไมบอกถึง
ความสัมพันธ
ระหวางงาน
ทัศนศิลปและเห็น
คุณคาตอมรดก
ทางวัฒนธรรม

2
แสดงเหตุผล
ประกอบได
ครอบคลุม ไมมี
การบรรยาย
ความสัมพันธ
ระหวางงาน
ทัศนศิลป

1
การแสดงเหตุผล
ไมนาเชื่อถือ และ
ไมสมบูรณตาม
องคประกอบศิลป

เขียนถูกตองตาม
หลักภาษา สื่อ
ความหมายได
เขาใจชัดเจน

เขียนถูกตองตาม
หลักภาษา แตสื่อ
ความหมายยังไม
คอยชัดเจน

เขียนถูกตองเปน
บางสวนและสื่อ
ความหมายวกวน

ผลงานมีรูปแบบ ผลงานมีรูปแบบ
เดน แปลก แตไม คลายคลึงกับงาน
มีคุณคาทาง
ทัศนศิลปท่วั ไป
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น

เปนผลงาน
เลียนแบบ

199
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

200
เกณฑการประเมินการประดิษฐงานศิลปะ
ประเด็น
การประเมิน
ความประณีต
สวยงาม

องคประกอบ
ศิลป

ความคิด
สรางสรรค

ระดับคะแนน
4
ลักษณะลีลา
มีความละเอียด
สวยงามประณีต
เหมาะสม
กลมกลืน
ผลงานสมบูรณ
ตามองคประกอบ
ศิลปและมีรูปแบบ
งานถูกตองตาม
หลักการของศิลปะ
ไทยหรือสากล
รูปแบบแปลกใหม

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4

3
ลักษณะลีลา
มีความละเอียด
สวยงามเหมาะสม
กลมกลืน

2
ลักษณะลีลา
มีความละเอียด
เหมาะสม
กลมกลืน

1
ลักษณะลีลา
มีความเหมาะสม

ผลงานมีรูปแบบ
ถูกตองตามหลัก
ศิลปะไทยสากล
แตไมสมบูรณตาม
องคประกอบ

ผลงานมีรูปแบบ
ถูกตองเปน
สวนนอยตาม
องคประกอบ

ผลงานไมสมบูรณ

มีความแปลกใหม เลียนแบบ
ธรรมชาติ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

ไมมีความ
แปลกใหม

201
เกณฑการประเมินการจัดนิทรรศการศิลปะ
ประเด็น
การประเมิน
องคประกอบ
ศิลป

การจัด
นิทรรศการ

ความคิด
สรางสรรค

ระดับคะแนน
4
ผลงานสมบูรณ
ตามองคประกอบ
ศิลปและมีรูปแบบ
งานถูกตองตาม
หลักการของศิลปะ
ไทยหรือสากล
1. การวางแผน
2. การใหความ
รวมมือ
3. ผลสําเร็จของ
การจัดงาน
รูปแบบแปลกใหม

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4

3
ผลงานมีรูปแบบ
ถูกตองตามหลัก
ศิลปะไทยหรือ
สากล แตไม
สมบูรณตาม
องคประกอบ
มี 1 กรณีที่ไม
ถูกตอง หรือ
บกพรองเปน
สวนใหญ

1
ขาดความสมบูรณ
ในทุกองค
ประกอบศิลป

มี 2 กรณี ที่ไม
ถูกตอง หรือ
บกพรองเปน
สวนใหญ

ในทุกกรณีมีขอ
บกพรองเปน
สวนใหญ

มีความแปลกใหม เลียนแบบ
บางสวน
ธรรมชาติ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน

2
ผลงานมีรูปแบบ
ถูกตองเปนสวน
นอยตาม
องคประกอบ



ไมผาน

เหมือนชิ้นงานที่มี
อยูโดยทัว่ ไป

202
เกณฑการประเมินการนําเสนอผลงานศิลปะ
ประเด็น
การประเมิน
4
วิธีการนําเสนอ การนําเสนอมี
ลําดับขั้นตอน
นาสนใจ และใช
สื่อประกอบได
เหมาะสม
การใชภาษา
สื่อความหมาย
เขาใจชัดเจน
ไมวกวนและ
ออกเสียงอักขระ
ถูกตองทุกแหง
บุคลิกทาทาง มีความเชื่อมั่น
ลีลาทาทาง
เหมาะสม
แตงกายเรียบรอย

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4

ระดับคะแนน
3
2
การนําเสนอมี
การนําเสนอมี
ลําดับขั้นตอนที่
ลําดับขั้นตอน
นาสนใจ แตใชสื่อ แตไมนา สนใจ
ไมเหมาะสม

1
การนําเสนอไม
เปนลําดับขั้นตอน

สื่อความหมายได
เขาใจ แตออก
เสียงอักขระไม
ถูกตอง

สื่อความหมาย
ไมเขาใจ

มีความเชื่อมั่น
ลีลาทาทาง
เหมาะสม
การแตงกาย
ไมเรียบรอย

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

สื่อความหมายได
เขาใจ แตออก
เสียงอักขระไม
ถูกตองเปนสวน
ใหญ
มีความเชื่อมั่น
ลีลาทาทาง
การแตงกายไม
เหมาะสม

เหมือนชิ้นงานที่มี
อยูโดยทัว่ ไป

203
เกณฑการประเมินการปฏิบตั กิ ิจกรรมกลุม
ประเด็น
การประเมิน
คุณธรรม
จริยธรรม

ระดับคะแนน
1.
2.

3.

กระบวนการ
กลุม

1.
2.
3.

4
แปลก นาสนใจ
มีอุปกรณ
ประกอบ
หลากหลาย
ใชอุปกรณได
สอดคลองกับ
บทเพลง
ความ
พรอมเพรียง
ความตั้งใจ
การกลา
แสดงออก

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
7–8
4–6
2–3

3
มี 1 ขอ ที่ไม
ถูกตอง หรือ
บกพรองเปน
สวนใหญ

2
มี 2 ขอ ที่ไม
ถูกตอง หรือ
บกพรองเปน
สวนใหญ

1
ในทุกขอ มีขอ
บกพรองเปน
สวนใหญ

มี 1 ขอ ที่ไม
ถูกตอง หรือ
บกพรองเปน
สวนใหญ

มี 2 ขอ ที่ไม
ถูกตอง หรือ
บกพรองเปน
สวนใหญ

ในทุกขอ มีขอ
บกพรองเปน
สวนใหญ

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

204
เกณฑการประเมินการปฏิบตั งิ านศิลปะ
ระดับ
4

3

2

1

0

เกณฑการผาน
สรุป

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รายการ
มีการกําหนดวัสดุอุปกรณในการทํางาน
มีการแบงงานกันทําอยางชัดเจน กําหนดวิธีการทํางานเปนขั้นตอนจนงานสําเร็จ
รายละเอียดแตละขั้นตอนชัดเจน
ปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว
ปรับปรุงแกไขผลงานเมื่อพบปญหา หรือเมื่อผลงานมีขอบกพรองไมสมบูรณ
ปฏิบัติงานเสร็จตามกําหนดเวลา
มีการกําหนดวัสดุอุปกรณในการทํางาน
มีการแบงงานกันทําอยางชัดเจน กําหนดวิธีการทํางานเปนขั้นตอนจนงานสําเร็จ
รายละเอียดแตละขั้นตอนคราว ๆ
ปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว
ปรับปรุงแกไขผลงานเมื่อพบปญหา หรือเมื่อผลงานมีขอบกพรองไมสมบูรณ
ปฏิบัติงานเสร็จตามกําหนดเวลา
มีการกําหนดวัสดุอุปกรณในการทํางาน
มีการแบงงานกันทํา กําหนดวิธีการทํางานเปนขั้นตอนจนงานสําเร็จ รายละเอียด
แตละขั้นตอนคราว ๆ
ปฏิบัติงานอาจไมเปนขั้นตอนตามแผน
ไมปรับปรุงแกไขผลงานเมือ่ พบปญหา หรือเมื่อผลงานมีขอบกพรองไมสมบูรณ
มีการกําหนดวัสดุอุปกรณในการทํางาน
มีการแบงงานกันทําไมชัดเจน กําหนดวิธีการทํางานเปนขั้นตอนหยาบ หรือไมมี
แผนงาน
ปฏิบัติงานโดยไมดแู ผน หรือไมมีแผน
ไมปรับปรุงแกไขผลงานเมือ่ พบปญหา หรือเมื่อผลงานมีขอบกพรองไมสมบูรณ
ไมแบงงานกันทํา
ไมมีแผนการทํางาน
ไมปรับปรุงแกไขผลงานขอบกพรองไมสมบูรณ
ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป
 ผาน 

ไมผาน

205
เกณฑการประเมินผลงาน (สมุดภาพ)
ระดับ
4

3

2
1
0

รายการ
จัดประเภทอุปกรณรดน้ําครบทุกประเภท รายละเอียดอุปกรณรดน้ําแตละประเภท
ชัดเจน ลําดับหัวขอเปนระบบในเรื่อง ชนิดของอุปกรณรดน้ําตนไม วิธีการใช
อุปกรณ ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การจัดเก็บ การบํารุงรักษา จัดวางอุปกรณได
เหมาะสมสอดคลองกับรายละเอียด อานเขาใจไดดี สะอาด เรียบรอย
จัดประเภทอุปกรณรดน้ําครบหรือขาดบางประเภท รายละเอียดอุปกรณรดน้ําแตละ
ประเภทคอนขางรวบรัด ลําดับหัวขอเปนระบบ จัดวางอุปกรณไดเหมาะสม
สอดคลองกับรายละเอียด อานเขาใจได สะอาด เรียบรอย
จัดประเภทอุปกรณรดน้ํา รายละเอียดอุปกรณรดน้ําแตละประเภทรวบรัด ลําดับหัวขอ
ไมเปนระบบ จัดวางอุปกรณไดเหมาะสมสอดคลองกับรายละเอียด อานเขาใจได
ไมจัดประเภทอุปกรณรดน้ํา รายละเอียดอุปกรณรดน้ําแตละประเภทไมชัดเจน ลําดับ
หัวขอไมเปนระบบ อานพอเขาใจ
ไมจัดประเภทอุปกรณรดน้ํา รายละเอียดอุปกรณรดน้ําแตละประเภทสับสน ลําดับ
หัวขอไมเปนระบบ อานไมเขาใจ

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

206
เกณฑการประเมินการเลนดนตรี
ประเด็นการ
ประเมิน
4
การปฏิบัติ
มีการปฏิบัติตาม
ตามขั้นตอน ขั้นตอนที่วางไวตาม
บทบาทหนาที่ และ
ปรับปรุงแกไขปญหา
อุปสรรคในการทํางาน
ในแตละขั้นตอนอยาง
มีประสิทธิภาพ
ความรวมมือ ทุมเทกําลังกายกําลังใจ
อยางเต็มความสามารถ
ในการปฏิบัติงานจน
ประสบความสําเร็จ
และรวมรับผิดชอบตอ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ความสําเร็จ ผลงานมีประสิทธิภาพ
ของงาน
และเปนที่ประจักษตอ
ผูชม
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4

ระดับคะแนน
3
มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่วางไวตาม
บทบาทหนาที่ และ
ตองขอความ
ชวยเหลือจากบุคคล
ที่เกี่ยวของในการ
แกไขปญหา
รวมคิดและรวม
ปฏิบัติงาน แตไม
รวมแกปญหาใน
การทํางาน

ผลงานมีความ
สมบูรณมีคุณภาพ
และนาสนใจ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

2
1
มีการปฏิบัติตาม
มีการปฏิบัติไม
ขั้นตอนที่วางไวตาม เปนไปตาม
บทบาทหนาที่ แต ขั้นตอน
ตองไดรับคําแนะนํา
จึงจะปฏิบัติงานได
ตามขั้นตอน
รวมปฏิบัติงานตาม
คําสั่งของกลุม

รวมปฏิบัติงาน
เปนบางครั้ง

ผลงานนาสนใจแตมี ผลงานตอง
ขอบกพรองเล็กนอย ปรับปรุง

207
เกณฑการประเมินการบรรเลงดนตรี
ประเด็น
การประเมิน
จังหวะ
ทํานอง
บุคลิก
ทาทาง

ระดับคะแนน
4
ผิดพลาด
1 – 2 แหง
ผิดพลาด
1 – 2 แหง
การวางทาถูกตอง
มีความสงางาม
ในการบรรเลง
และมีความมัน่ ใจ

3
2
ผิดพลาด
ผิดพลาด
3 – 4 แหง
5 – 6 แหง
ผิดพลาด
ผิดพลาด
3 – 4 แหง
5 – 6 แหง
การวางทาถูกตอง วางทาในการ
มีความสงางาม
บรรเลงถูกตอง
แตขาดความมัน่ ใจ บุคลิกทาทางขาด
ความสงางามและ
ความเชื่อมั่นใน
การบรรเลง

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

1
ผิดพลาด
7 แหงขึ้นไป
ผิดพลาด
7 แหงขึ้นไป
วางทาไมถูกตอง

208
เกณฑการประเมินการบรรเลงดนตรี
ประเด็น
การประเมิน
ความ
พรอมเพรียง

จังหวะ
ทํานอง

ระดับคะแนน
4
บรรเลงไดอยาง
เหมาะสม
กลมกลืน และ
พรอมเพรียงกัน
ผิดพลาด
1 – 2 แหง
ผิดพลาด
1 แหง

3
บรรเลงไดอยาง
กลมกลืน แตไม
พรอมเพรียงใน
บางสวน
ผิดพลาด
3 – 4 แหง
ผิดพลาด
2 แหง

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

2
บรรเลงไดจบเพลง
แตไมผสม
กลมกลืน

1
ไมพรอมเพรียง

ผิดพลาด
5 – 6 แหง
ผิดพลาด
3 แหง

ผิดพลาด
7 แหงขึ้นไป
ผิดพลาด
4 แหง

209
เกณฑการประเมินการขับรอง
ประเด็น
การประเมิน
จังหวะ
ทํานอง
อักขระ /
ควบกล้ํา
การออก
เสียง
ความกลา
ในการ
แสดงออก

ระดับคะแนน
4
ผิดพลาด
1 – 2 แหง
เสียงเพี้ยน
1 แหง
ผิดพลาด
1 – 2 แหง
ชัดเจน
ตลอดเพลง
แสดงลีลาทาทาง
อยางสรางสรรค
และมั่นใจ

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
17 – 20
13 – 16
9 – 12
5–8

3
ผิดพลาด
3 – 4 แหง
เสียงเพี้ยน
2 แหง
ผิดพลาด
3 – 4 แหง
ไมชัดเจน
เปนบางแหง
แสดงลีลาทาทาง
อยางมั่นใจ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

2
ผิดพลาด
5 – 6 แหง
เสียงเพี้ยน
3 แหง
ผิดพลาด
5 – 6 แหง
เสียงคลุมเครือ
เปนสวนใหญ
แสดงลีลาทาทาง

1
ผิดพลาด
7 – 8 แหง
เสียงเพี้ยน
4 แหง
ผิดพลาด
7 – 8 แหง
เสียงคลุมเครือ
แสดงลีลาทาทาง
เพียงเล็กนอย

210
เกณฑการประเมินการรวมวงเลนเครื่องประกอบจังหวะประกอบเพลง
1. รวมเสนอความคิดในกลุม
0 คะแนน หมายถึง
1 คะแนน หมายถึง
2 คะแนน หมายถึง
2. รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
0 คะแนน หมายถึง
1 คะแนน หมายถึง
2 คะแนน หมายถึง

ไมเสนอความคิดในกลุม
เสนอความคิดโดยไมระบุเหตุผล
เสนอความคิดพรอมเหตุผลประกอบ

ไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น หรือมติกลุม
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น หรือมติกลุม ปฏิบัติตามบางสวน
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับมติกลุม และปฏิบัตติ ามอยาง
เครงครัด
3. รับผิดชอบหนาที่ ที่กลุมมอบหมาย
0 คะแนน หมายถึง ไมปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหนาที่ แตไมฝกซอมรวมกับกลุม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหนาที่ และฝกซอมรวมกับกลุม
4. เลนเครื่องประกอบจังหวะที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง
0 คะแนน หมายถึง เลนไดไมถูกตอง
1 คะแนน หมายถึง เลนไดถูกตองบางสวน
2 คะแนน หมายถึง เลนไดถูกตองตลอดการแสดง
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
6–8
3–5
0–2

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

211
เกณฑการประเมินการแสดงทางนาฏศิลป
ประเด็น
การประเมิน
4
ความคิด
แปลก นาสนใจ มี
สรางสรรค อุปกรณประกอบ
หลากหลายใช
อุปกรณได
สอดคลอง
การ
เคลื่อนไหวตรง
เคลื่อนไหว ทํานองและจังหวะ
สอดคลอง ตลอดเพลง
กับจังหวะ การแปรแถว
เพลง
หลากหลาย
การแสดงอารมณ
และความรูสึก
สอดคลองกับ
จังหวะเพลง
ความกลา มีความมั่นใจใน
ในการ
การแสดงออกและ
แสดงออก พรอมที่จะแสดง
ทันที
การปฏิบัติ มีการปฏิบัติตาม
ตามขั้นตอน ขั้นตอนที่วางไว
ตามบทบาทหนาที่
และปรับปรุงแกไข
ปญหาอุปสรรคใน
การทํางานในแต
ละขั้นตอนอยางมี
ประสิทธิภาพ

ระดับคะแนน
3
นาสนใจมีอุปกรณ
ประกอบบทเพลง
ใชอุปกรณ
สอดคลองกับ
บทเพลง
เคลื่อนไหวตรง
ทํานองและจังหวะ
ตลอดเพลงการ
แปรแถวไม
หลากหลายการ
แสดงอารมณและ
ความรูสึก
สอดคลองกับ
จังหวะเพลง
ทาทางมั่นใจ แต
ขาดความพรอมใน
การแสดง

2
นาสนใจ มีอุปกรณ
ประกอบบทเพลง
แตใชอุปกรณไม
สอดคลองกับ
บทเพลง
เคลื่อนไหวตรง
ทํานองและจังหวะ
ไมตลอดเพลงการ
แปรแถว 2
รูปแบบ การแสดง
อารมณและ
ความรูสึก
สอดคลองกับ
จังหวะเพลง
ทาทางเคอะเขินไม
มั่นใจ

1
นาสนใจ ไมมี
อุปกรณประกอบ
บทเพลง

มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่วางไว
ตามบทบาทหนาที่
และตองขอความ
ชวยเหลือจาก
บุคคลที่เกี่ยวของ
ในการแกไขปญหา

มีการปฏิบัติตาม มีการปฏิบัติแตไม
ขั้นตอนที่วางไว
เปนไปตามขั้นตอน
ตามบทบาทหนาที่
แตตองไดรับ
คําแนะนําจึงจะ
ปฏิบัติงานไดตาม
ขั้นตอน

เคลื่อนไหวไมตรง
ทํานองและจังหวะ
ไมมีการแปรแถว
แสดงอารมณและ
ความรูสึก
สอดคลองกับ
จังหวะเพลง

ขาดความมั่นใจ

212
ประเด็น
การประเมิน
4
ความ
ทุมเทกําลังกาย
รวมมือ
กําลังใจอยางเต็ม
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานจน
สําเร็จและรวม
รับผิดชอบตอ
ความผิดพลาดที่
เกิดขึ้น
ความสําเร็จ ผลงานมี
ประสิทธิภาพและ
เปนที่ประจักษตอ
ผูชม

ระดับคะแนน
3
รวมคิด และรวม
ปฏิบัติงาน แตไม
รวมแกปญหาใน
การทํางาน

2
1
รวมปฏิบัติงานตาม รวมปฏิบัติงานเปน
คําสั่งของกลุม
บางครั้ง

ผลงานมีความ
ผลงานนาสนใจ
สมบูรณ มีคุณภาพ แตมีขอบกพรอง
และนาสนใจ
เล็กนอย

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
21 – 24
16 – 20
11 – 15
6 – 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

ผลงานตอง
ปรับปรุง

213
เกณฑการประเมินผลงานการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลง
ประเด็น
การประเมิน
4
รูปแบบ
1. แปลก นาสนใจ
2. มีอุปกรณ
ประกอบ
หลากหลาย
3. ใชอุปกรณได
สอดคลองกับ
บทเพลง
การ
1. เคลื่อนไหวตรง
เคลื่อนไหว
ทํานองและ
สอดคลอง
จังหวะตลอด
กับจังหวะ
เพลง
เพลง
2. การแปรแถว
หลากหลาย
3. การแสดง
อารมณและ
ความรูสึก
สอดคลองกับ
จังหวะเพลง

ระดับคะแนน
1.
2.

3.

1.

2.
3.

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
7–8
4–6
2–3

3
นาสนใจ
มีอุปกรณ
ประกอบ
บทเพลง
ใชอุปกรณ
สอดคลองกับ
บทเพลง
เคลื่อนไหวตรง
ทํานองและ
จังหวะไมตลอด
เพลง
แปรแถวไม
หลากหลาย
การแสดง
อารมณและ
ความรูสึก
สอดคลองกับ
จังหวะเพลง

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

1.
2.

3.

1.

2.
3.

2
นาสนใจ
มีอุปกรณ
ประกอบ
บทเพลง
แตใชอุปกรณ
ไมสอดคลอง
กับบทเพลง
เคลื่อนไหวตรง
ทํานองและ
จังหวะไมตลอด
เพลง
มีการแปรแถว
2 รูปแบบ
การแสดง
อารมณและ
ความรูสึก
สอดคลองกับ
จังหวะเพลง

1
1. นาสนใจ
2. ไมมีอุปกรณ
ประกอบ
บทเพลง
3. ไมใชอุปกรณ

1. เคลื่อนไหว
ไมตรงทํานอง
และจังหวะ
เพลง
2. ไมมีการ
แปรแถว
3. แสดงอารมณ
และความรูส ึก
สอดคลองกับ
จังหวะเพลง
เปนบางครั้ง

214
เกณฑการประเมินการแสดงการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลง
ประเด็น
การประเมิน
4
ความคิด
แปลกนาสนใจ
สรางสรรค มีอุปกรณประกอบ
หลากหลาย
ใชอุปกรณได
สอดคลองกับ
บทเพลง
การ
เคลื่อนไหวตรง
เคลื่อนไหว ทํานองและจังหวะ
สอดคลอง ตลอดเพลง
กับจังหวะ การแปรแถว
เพลง
หลากหลาย
การแสดงและ
ความรูสึกสอดคลอง
กับจังหวะเพลง
ความ
ทุกคนใหความ
รวมมือ
รวมมือเปนอยางดี
ความตั้งใจ ทุกคนตั้งใจทํางาน
และแสดงเปนอยางดี

ระดับคะแนน
3
นาสนใจมีอุปกรณ
ประกอบบทเพลง
ใชอุปกรณ
สอดคลองกับ
บทเพลง

2
นาสนใจ มีอุปกรณ
ประกอบบทเพลง
แตใชอุปกรณไม
สอดคลองกับ
บทเพลง

1
นาสนใจ แตไมมี
อุปกรณประกอบ
บทเพลง

เคลื่อนไหวตรง
ทํานอง และจังหวะ
ไมตลอดเพลง แปร
แถวไมหลากหลาย
การแสดงอารมณ
และความรูสึก
สอดคลองกับ
จังหวะเพลง
สวนใหญให
ความรวมมือ
สวนใหญตั้งใจ

เคลื่อนไหวตรง
ทํานองและจังหวะ
ไมตลอดเพลง มี
การแปรแถว 2 รูป
แบบการแสดง
อารมณและความ
รูสึกสอดคลองกับ
จังหวะเพลง
บางสวนให
ความรวมมือ
บางสวนตั้งใจ

เคลื่อนไหวไมตรง
ทํานองและจังหวะ
เพลง ไมมีการแปร
แถว แสดงอารมณ
และความรูสึก
สอดคลองกับ
จังหวะเพลงเปน
บางครั้ง
ไมคอยมี
ความรวมมือ
ไมคอยตั้งใจ

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
7–9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

215
เกณฑการประเมินผลงานการแสดงทาทางประกอบจังหวะ
ประเด็น
ระดับคะแนน
การประเมิน
4
3
2
1
กลา
1. มีความนาสนใจ 1. ทาทางมั่นใจแต 1. ทาทางเคอะเขิน 1. ขาดความมัน่ ใจ
แสดงออก
การแสดงออก
ขาดความพรอม
ไมมั่นใจ
และพรอมที่จะ
ในการแสดง
แสดงทันที
ความคิด
2. มีการประยุกต 2. มีการประยุกต 2. เลียนแบบ
2. ไมมีการ
สรางสรรค
ทาทางที่
ทาทางแตไม
ทาทางได
ประยุกตทา ทาง
หลากหลาย
หลากหลาย
หลากหลาย
3. ทาทางเปนไป
3. ทาทางผสม
ความคิด
3. มีลีลาทาทาง
3. มีลีลาทาทาง
ตามจังหวะ
กลมกลืน
สวยงาม
สวยงาม
ผสมกลมกลืน
เหมาะสมกับ
สอดคลอง
เหมาะสมกับ
ทํานองและ
ผสมกลมกลืน
ทํานองและ
จังหวะ
กับทํานองและ
จังหวะ
จังหวะ
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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ตัวอยางเกณฑการประเมิน
กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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เกณฑการประเมินภาระงานเรื่องความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่คนนับถือ
ประเด็นการประเมิน
1. ความรู
1.1 ความเขาใจ
เกี่ยวกับพระพุทธ
ศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตน
นับถือ
1.2 เขาใจหลักธรรม
เบื้องตนของ
ศาสนา

1.3 บอกวิธีการ
ปฏิบัติตนเปน
พลเมืองดี

1.4 มีความเขาใจ
เกี่ยวกับ วัน
เดือน ป

ดี (3)
1. เขียนระบุคณ
ุ คาของ
ศาสนาได
2. สื่อความหมาย
ไดครบ
3. สะกดถูกตอง
1. เขียนบอกคุณคาของ
การกระทําความดีได
2. ระบุเหตุผลการ
กระทําไดถกู ตอง
3. ระบุหนาทีข่ องตน
ตามหลักธรรมได
1. บอกหนาทีข่ องตน
ตอครอบครัวได
2. บอกการปฏิบัติตน
ตอผูปกครองได
3. บอกวิธีการปฏิบัติ
ตนได
4. บอกวิธีการที่ควร
ปฏิบัติไดเมื่อมี
ปญหา
1. เขียนเลขลงใน
ปฏิทินได
2. ระบุวันได
(จันทร – อาทิตย)
3. ระบุเดือนได
(มกราคม–ธันวาคม)

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

- เขียนระบุคณ
ุ คาของ - เขียนระบุคณ
ุ คาได
ศาสนาไดครบ แตใช ไมครบ สื่อความได
สํานวนภาษาสื่อความ ไมดี มีการสะกดผิด
เกิน 3 แหง
ไมไดดี มีการสะกด
ผิดต่ํากวา 3 แหง
- ขาดรายการที่ระบุ
- ขาดรายการที่ควร
1 รายการ จาก
เขียน 2 ใน 3
3 รายการ
รายการ

- ขาดรายการใด
รายการหนึง่ ใน
4 รายการ

- ขาดรายการ 2
รายการใน 4 รายการ

- ขาด 1 รายการ ใน
- ขาด 2 รายการใน
3 รายการ หรือเขียน 3 รายการ
ตัวเลขผิดเกิน 5
แหง
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ประเด็นการประเมิน
2. ทักษะ / กระบวนการ
2.1 สาระสําคัญของ
การนําเสนอ
ผลงานจาก
ภาระงาน
แตละชิ้น
2.2 การทํางานเปน
ขั้นตอน มีระเบียบ
และความสวยงาม
ของผลงาน

ดี (3)

1. ไดสาระของงานตาม
ที่กําหนด
2. ตรงประเด็น
3. ไดจากขอเท็จจริง
ของตนเอง
1. ทํางานเปนขั้นตอน
ตามลําดับ
2. มีความสวยงาม
3. ทํางานเปนระเบียบ
เรียบรอย
2.3 ผลสําเร็จของงาน - ทํางานไดครบถวน
ที่ไดรับมอบหมาย ตามงานที่ไดรับ
มอบหมายในแตละ
ครั้ง
2.4 การเขียนตัวอักษร - เขียนตัวอักษรและ
และตัวเลข
ตัวเลขไดถูกตอง
สวยงาม

3. คุณธรรม จริยธรรม
3.1 กลาเสนอผลงาน

3.2 ความมีวินัย

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

- ตรงประเด็น แตได
สาระไมครบถวน
เปนขอเท็จจริงของ
ตนเองบางสวน

- ไมตรงประเด็น

- ขาด 1 รายการ ใน
3 รายการ

- ขาด 2 รายการ ใน
3 รายการ

- ขาด 1 รายการ

- ขาด 2 รายการ

- เขียนตัวอักษรและ
ตัวเลขไดถูกตอง
แตไมสวยงาม

- เขียนตัวอักษรและ
ตัวเลขไมสวยงาม
สะกดผิดเกิน 20 %
ของทั้งหมด

1. พูดเสนอผลงานใน - นําเสนอผลงานได
- ไมนําเสนอหรือ
กลุมหรือในขั้นเรียน 2 ชิ้นงาน
นําเสนอเพียง
หรือนําเสนอโดย
1 ชิ้นงาน
การบอกเลา
อยางนอย 3 ชิ้นงาน
จาก 4 ชิ้นงาน
1. ขณะทํางานปฏิบัติ - ไมรบกวนผูอ ื่นแต
- ไมปฏิบัติตามกติกา
ตามกติกาที่ไดตกลง
ปฏิบตั ิตามกติกาเปน
และรบกวนผูอื่น
กัน
สวนใหญ
2. ไมรบกวนบุคคลอื่น
ในขณะทํางาน
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ประเด็นการประเมิน
3.3 ความตัง้ ใจใน
การปฏิบัติงาน

3.4 การแกไขผลงาน

3.5 การสงงานตาม
กําหนดเวลา

ดี (3)
พอใช (2)
ปรับปรุง (1)
1. มีสมาธิในการ
- ไมมีสมาธิในการ
- ไมมีสมาธิในการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน แต
ปฏิบัติงานและงาน
2. ปฏิบัติงานจนสําเร็จ
พยายามปฏิบัติงาน
ไมแลวเสร็จตาม
จนสําเร็จ
กําหนดเวลา
- แกไขผลงานตามที่ได - แกไขผลงานเสร็จสิ้น - แกไขผลงานไมเสร็จ
รับขอเสนอแนะจน
ทุกชิ้นงาน แตไม
หรือเสร็จเพียงบางชิ้น
เสร็จสิ้นทุกชิ้นงาน
ถูกตองเปน
และไมมีความถูกตอง
และถูกตอง
บางชิ้นงาน
- สงงานตรงตาม
- ขาดสงงาน 1 ใน 4 - ขาดสงงาน 2 ใน 4
กําหนดทุกครั้ง
ของงานที่ไดรับ
ของงานที่ไดรับ
มอบหมาย
มอบหมาย

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
31 – 39
22 – 30
13 – 21

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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เกณฑการประเมินทักษะ / กระบวนการในการสํารวจศาสนสถานและสาธารณสถาน
ขอ
เกณฑ
ที่ การประเมิน
5
1 การสํารวจ 1. บอกชื่อ
สถานที่
สถานที่
2. บอกทําเล
ที่ตั้ง สภาพ
ที่พบ
3. คุณคาที่มี
ตอชุมชน
4. สิ่งที่ควร
พัฒนาระบุ
ไดครบถวน
สาระแตละ
รายการ
สมบูรณ
2 ผลการ
1. บันทึก
ประชุม
ขอเสนอแนะ
ของสมาชิก
2. ขอคิดที่ได
จากการ
ประชุม
3. สรุปผลของ
การประชุม
กลุมได
ครบถวนทุก
รายการ
ไดใจความ
สมบูรณ

การพิจารณาคะแนน
4
3
บอกชื่อสถานที่ บอกชื่อสถานที่
ทําเล ที่ตั้ง
ทําเล ที่ตั้ง
สภาพที่พบ
สภาพที่พบ
คุณคาที่มีตอ
คุณคาที่มีตอ
ชุมชน สิ่งที่ควร ชุมชน สิ่งที่ควร
พัฒนาได
พัฒนาได
ครบถวน สาระ
ครบถวน
แตละรายการ
ไดสาระแตมี
รายการขาด
แตขาด
ความสมบูรณ ความสมบูรณ
1 รายการ
2 รายการ

บันทึก
ขอเสนอแนะ
ของสมาชิก
ขอคิดที่ไดจาก
การประชุมและ
สรุปผลของการ
ประชุมกลุมได
ครบถวนทุก
รายการ ได
ใจความสมบูรณ
มีสาระแตมี
รายการขาด
ความสมบูรณ
1 รายการ

บันทึก
ขอเสนอแนะ
ของสมาชิก
ขอคิดที่ไดจาก
การประชุมและ
สรุปผลของ
การประชุมกลุม
ไดครบถวนทุก
รายการ มีสาระ
แตละรายการ
แตขาด
ความสมบูรณ
2 รายการ

2
1
บอกชื่อสถานที่ ขาดความ
สมบูรณ
ทําเล ที่ตั้ง
4 รายการ
สภาพที่พบ
คุณคาที่มีตอ
ชุมชน สิ่งที่ควร
พัฒนาได
ครบถวน สาระ
แตละรายการ
แตขาด
ความสมบูรณ
3 รายการ

บันทึก
ขอเสนอแนะ
ของสมาชิก
ขอคิดที่ไดจาก
การประชุมและ
สรุปผลของการ
ประชุมกลุมได
ครบถวนทุก
รายการ ขาด
ความสมบูรณ
3 รายการ

บันทึกได
ไมครบ
ถวนและ
ขาดความ
สําคัญ
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ขอ
เกณฑ
ที่ การประเมิน
5
3 การวางแผน 1. มีการวางแผน
การทํางาน
กําหนดหนาที่
อยางเปน
2. มอบหมาย
ระบบ
งาน
3. ปฏิบัติตาม
แผนงาน
4. สมาชิกให
ความรวมมือ
เปนผูนํา
ผูตามที่ดี
ผลงานสําเร็จ
เรียบรอย
4 บันทึกการ 1. บันทึกได
ทํางาน
ถูกตองตาม
ขั้นตอน
2. ไดใจความ
ครบถวน
เรียบรอย
3. มีการสรุปผล
การปฏิบัติ
งาน
5

การนําเสนอ 1. นําเสนอได
ครบทุก
ขั้นตอน
2. ลําดับเหตุ
การณไดดี
3. มีวิธีการ
ปฏิบัติ
4. ขอความ
สมเหตุสมผล

การพิจารณาคะแนน
4
3
มีการวางแผน มีการวางแผน
กําหนดหนาที่ กําหนดหนาที่
มอบหมายงาน มอบหมายงาน
สมาชิก บางคน สมาชิกบางคน
ขาดความ
ขาดความ
รวมมือ ผลงาน รวมมือ ผลงาน
สําเร็จ
ออกมาพอใช

บันทึกได
ถูกตองตาม
ขั้นตอน ได
ใจความ
ครบถวน
บันทึกขาดความ
เปนระเบียบ
เรียบรอย มีการ
สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน
นําเสนอไดครบ
ทุกขั้นตอน
ลําดับเหตุการณ
ไดดี และมีความ
สมเหตุสมผล
แตขาดวิธีการ
ปฏิบัติ

2
ขาดการวางแผน
สมาชิกขาด
ความรวมมือ
ผลงานตอง
ปรับปรุง

1
ขาดการ
วางแผน
และ
ทํางาน
ไมแลว
เสร็จ

ในแตละ
ขั้นตอน บันทึก
ไดไมสมบูรณ
บันทึกเปน
ระเบียบ
เรียบรอย

ในแตละ
ขั้นตอน บันทึก
ไดไมสมบูรณ
บันทึกไมเปน
ระเบียบ
เรียบรอย

บันทึก
ไมได
ใจความ
และไมมี
การสรุป

มีขอบกพรอง
2 รายการ

มีขอบกพรอง
3 รายการ

มีขอ
บกพรอง
ทุก
รายการ
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เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
22 – 25
18 – 21
13 – 17
9 – 12
5–8

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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เกณฑการประเมินดานความรูเรื่องศาสนสถาน และสาธารณสถาน
ขอ
คะแนน
ระดับคะแนน
เกณฑการประเมิน
ที่
เต็ม
ดี (3)
พอใช (2)
1 การระบุคุณคา
3
1. ระบุไดตรงตามลักษณะชอง
ขาดขอใด
ของศาสนสถาน
สิ่งสํารวจ
ขอหนึ่ง
และสาธารณ
2. บอกคุณคาที่ถูกตอง
สถาน
3. ครบถวน
2 การเขียนทําเลที่ตั้ง
3
1. บอกชื่อสถานที่
ขาดขอใด
2. แสดงทิศทาง
ขอหนึ่ง
3. ตําแหนงถูกตอง
3 การเขียนสิ่งทีค่ วร
3
1. สอดคลองกับความเปนจริง
ขาดขอใด
พัฒนา
2. การปฏิบัติไดตามวัยของผูเรียน ขอหนึ่ง
3. ความมีเหตุผล
4 การระบุบทบาท
3
1. ระบุบทบาทไดสอดคลองกับ
ขาดขอใด
หนาที่ของตนเอง
ปญหา
ขอหนึ่ง
ในการพัฒนา
2. เปนไปไดในการปฏิบัติ
3. ถูกตองตามสิ่งที่ตรวจสอบ
5 การเขียนสื่อ
3
1. เขียนไดใจความมีสาระ
ขาดขอ 1
ความหมาย
2. เขียนถูกตองตามหลักภาษา
หรือขอ 2
3. เขียนตัวสะกดผิดไมเกิน 5 แหง
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 15
11 – 13
8 – 10
5–7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

ปรับปรุง (1)
ขาดขอ 1
และขอ 2

ขาดขอ 2
และขอ 3
ขาดขอ 2
และขอ 3
ขาดขอ 1
และขอ 3

ขาดขอ 1
และขอ 3
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เกณฑการประเมินการปฏิบตั กิ ารสํารวจขอมูล
คะแนน
ขอที่ เกณฑการประเมิน
การพิจารณาคะแนน
เต็ม
1 สาระสําคัญ
5
5 : มีขอมูลการสํารวจของสมาชิกในกลุมครบ ขอมูลที่ไดจาก
(การสํารวจขอมูล
สมาชิกครบประเด็น แหลงขอมูลที่สืบคนไดมีหลากหลาย
และการนําเสนอ
มีการอภิปรายในกลุม มีการสรุปชัดเจนตรงประเด็น
ผลการอภิปราย)
4 : มีขอมูลการสํารวจของสมาชิกในกลุมครบ ขอมูลที่ไดจาก
สมาชิกครบประเด็น แหลงขอมูลที่ไดหลากหลาย มีการ
อภิปรายในกลุม มีการสรุปแตไมชัดเจน
3 : มีขอมูลการสํารวจของสมาชิกในกลุมครบ ขอมูลที่ไดจาก
สมาชิกครบประเด็น แหลงขอมูลที่ไดหลากหลาย ไมมี
การอภิปรายในกลุม มีการสรุปแตไมชัดเจน
2 : มีขอมูลการสํารวจของสมาชิกในกลุมครบ ขอมูลที่ไดจาก
สมาชิกครบประเด็น แหลงขอมูลที่สืบคนไดไมหลากหลาย
ไมมีการอภิปรายในกลุม มีการสรุปแตไมชัดเจน
1 : มีขอมูลการสํารวจของสมาชิกในกลุมครบ ขอมูลที่ไดจาก
สมาชิกไมครบประเด็น แหลงขอมูลที่สืบคนไดไมหลากหลาย
ไมมีการอภิปรายในกลุม มีการสรุปแตไมชัดเจน
2 กระบวนการ
5
5 : รายงานไดตรงเวลา มีลําดับขั้นตอนชัดเจน มีความเชือ่ มั่น
(การอภิปราย
ในการรายงาน มีการสรุปประเด็น ตอบขอซักถามไดถูกตอง
รายกลุม / การ
4 : รายงานไดตรงเวลา มีลําดับขั้นตอนชัดเจน มีความเชื่อมั่นใน
นําเสนอผลงาน)
การรายงาน มีการสรุปประเด็น ตอบขอซักถามไดแตไม
ชัดเจน
3 : รายงานไดตรงเวลา มีลําดับขั้นตอนชัดเจน ขาดความ
เชื่อมั่นในการรายงาน ไมมีการสรุปประเด็น ตอบขอ
ซักถามไดแตไมชัดเจน
2 : รายงานไดตรงเวลา มีลําดับขั้นตอนชัดเจน ขาดความ
เชื่อมั่นในการรายงาน ไมมีการสรุปประเด็น ตอบขอ
ซักถามไดแตไมชัดเจน
1 : รายงานไดแตไมตรงเวลา ไมมีลําดับขั้นตอน ขาดความ
เชื่อมั่นในการรายงาน ไมมีการสรุปประเด็น ตอบขอซักถาม
ไดไมชัดเจน
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ขอที่ เกณฑการประเมิน
3

คุณธรรม
จริยธรรม
(การทํางานดวย
ความรับผิดชอบ
และสนใจใฝรู)

คะแนน
การพิจารณาคะแนน
เต็ม
5
5 : มีความกระตือรือรน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ชวยเหลือ
กันและกันในกลุม ตรงตอเวลา แบงปนเพื่อนนอกกลุม
4 : มีความกระตือรือรน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ชวยเหลือ
กันและกันในกลุม ตรงตอเวลา ไมแบงปนเพื่อนนอกกลุม
3 : มีความกระตือรือรน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในกลุม ไมตรงตอเวลา ไมแบงปนเพือ่ น
นอกกลุม
2 : มีความกระตือรือรน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ชวยเหลือ
กันในกลุม ไมตรงตอเวลา และไมแบงปนเพื่อนนอกกลุม
1 : มีความกระตือรือรน ไมมีความคิดสรางสรรค ไมมีการ
ชวยเหลือกันในกลุม ไมตรงตอเวลา และไมแบงปนเพื่อน
นอกกลุม

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
13 – 15
9 – 12
6–8
3–5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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เกณฑการประเมินการรายงานการศึกษาคนควา
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม (4)
เกณฑ
ทักษะการ นักเรียนสามารถหา
ใชหองสมุด ขอมูลไดดวยตนเอง
ทุกครั้ง สามารถสรุป
และยอขอมูลไดดี
มากหรือมีการจัด
การเรื่องการใชเวลา
ในการคนควาดีมาก
การจด
นักเรียนจดบันทึก
โนตยอ
ขอมูลที่มีความหมาย
ที่สัมพันธโดยตรงกับ
หัวเรื่อง ใชบัตรราย
การและใชตัวยอเสมอ
การจัดทํา นักเรียนจัดลําดับและ
โครงเรื่อง จัดกลุมความคิดได
อยางมีเหตุผลอยูเสมอ
ใชแบบฟอรมที่
ถูกตอง
รูปแบบ
นักเรียนแสดงให
เห็นวาไดใช
กระบวนการเขียน
อยางดีเยี่ยม การเริ่ม
และตัดสินแตละยอ
หนาทําไดดีมาก ให
รายละเอียดและยก
ตัวอยางที่เฉพาะ
เจาะจงและถูกตอง
มีปกหนาและปกใน

ดี (3)

พอใช (2)

นักเรียนสามารถหา
ขอมูลไดดวยตนเอง
บอย ๆ แสดงความ
สามารถสรุปและยอ
ขอมูลไดอยาง
เหมาะสม ใชเวลา
ไดคอนขางดี
นักเรียนจดบันทึก
ขอมูลที่มีความหมาย
สัมพันธกับหัวเรื่อง
โดยใชบัตรรายการ
และใชตัวยอตามปกติ
ปกตินักเรียนจัดลําดับ
และจัดกลุมความคิด
ไดอยางมีเหตุผลใช
แบบฟอรมสวนใหญ
ถูกตอง
นักเรียนแสดงให
เห็นถึงการใช
กระบวนการเขียน
เริ่มและสิ้นสุดแตละ
ยอหนาดี มีการให
รายละเอียดและ
ตัวอยาง ขาดปก
หนาหรือปกใน

นักเรียนสามารถหา
ขอมูลไดดวยตนเอง
หรือใหครูชวยเปน
บางครั้ง มีความ
จําเปนตองจัดการ
เกี่ยวกับเวลา

ครูชวยแนะนํา
ทุกขั้นตอน

นักเรียนจดบันทึก
ขอมูลที่มีประโยชน
เปนบางครั้ง ใชบัตร
รายการและใช
ตัวยอคอนขางจํากัด
นักเรียนจัดลําดับและ
จัดกลุมความคิดได
เหมาะสม จําเปนตอง
ปรับปรุงรูปแบบ

จําเปนตองมี
ขอมูลที่บันทึก
มากกวานี้

จําเปนตองปรับปรุง
บางสวนกอน
เผยแพร ขาดปก
หนาหรือปกใน

ควรปรับปรุง (1)

จําเปนตอง
ปรับปรุง
โครงสราง

จําเปนตอง
ปรับปรุง
กระบวนการ
เขียนกอน
เผยแพร
ตรวจสอบ
กฎเกณฑ
ขอบังคับตาง ๆ
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คุณภาพ
ยอดเยี่ยม (4)
เกณฑ
เนื้อหา
นักเรียนแสดงให
เห็นวาไดศกึ ษา
คนควาเนื้อหา
อยางดีเยี่ยม

การอางอิง

นักเรียนใชรูปแบบ
การอางอิงและ
คุณภาพของแหลง
อางอิงไดยอดเยี่ยม
นักเรียนใชแหลง
คนควาอยางนอย
3 แหลง

ดี (3)

พอใช (2)

นักเรียนไดศกึ ษา
คนควา โดยยังมี
จุดออนบางจุดอยู

นักเรียนไดใชแหลง
อางอิงที่ยอมรับได
และใชรูปแบบ
อางอิงไดถูกตอง

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
21 – 24
16 – 20
11 – 15
6 – 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

ควรปรับปรุง (1)

หัวเรื่องจําเปนตอง จําเปนตอง
พัฒนาและสํารวจให คนควาเพื่อ
สมบูรณมากขึ้น
พัฒนาหัวเรื่อง
อยางมากเพื่อ
แสดงใหเห็นวา
นักเรียนมีความ
เขาใจหัวเรื่อง
มีการใชรูปแบบ
จําเปนตอง
ผิดพลาดบางแหง
ปรับปรุง
ใชแหลงอางอิง
จํานวนไมเหมาะสม
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เกณฑการประเมินการนําเสนอขอมูล
รายการ
ประเมิน
1. ลําดับ
ขั้นตอน
การ
ทํางาน
2. แหลง
ขอมูล

3. วิธีการ
นําเสนอ
ขอมูล
4. การสรุป
ขอมูล

คะแนน
เต็ม
5
5
- มีลําดับ
ขั้นตอนดี
มาก
5

5

5

การพิจารณาคะแนน
4
3
2
1
- มีลําดับ
- มีลําดับ
- ลําดับ
- มีลําดับ
ขั้นตอนดี
ขั้นตอน
ขั้นตอนไม ขั้นตอนไม
พอใช
ชัดเจน
ชัดเจนเลย

- อางอิง
- อางอิง
แหลงที่มา
แหลงที่มา
ชัดเจน
ชัดเจน
หลากหลาย

- อางอิง
- อางอิง
- ไมอางอิง
แหลงที่มา
แหลงที่มา
แหลงที่มา
ชัดเจน แต ชัดเจน แต
ไมหลาก
ไมถูกตอง
หลาย
- แปลกใหม - แปลกใหม - แปลกใหม - ไมนาสนใจ - ไมนาสนใจ
นาสนใจ
นาสนใจ
นาสนใจ
เลย
มากที่สุด
มาก
- สรุป
- สรุป
- สรุป
- สรุป
- สรุป
ใจความได ใจความได
ใจความ
ใจความได ใจความได
ตรงตาม
ไมครบ
ไดสาระ
ตรงตาม
ตรงตาม
วัตถุ
ตามวัตถุ
ครอบคลุม วัตถุ
วัตถุ
ประสงค
ประสงค
เนื้อหาตรง ประสงค
ประสงค
แตไม
ตามวัตถุ
ครอบคลุม
ครอบคลุม
เนื้อหา
ครอบคลุม
ประสงค
เนื้อหา ให
เนื้อหา
ขอคิดเห็น
ไมสมเหตุ
ผล
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รายการ
ประเมิน
5. การ
อภิปราย
สรุป

คะแนน
การพิจารณาคะแนน
เต็ม
5
4
3
2
1
5
- พูดไดตรง - พูดไดตรง - พูดไดตรง - พูดไดตรง - พูดไดตรง
ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น แต
ตอบขอ
ตอบขอ
ตอบขอ
ตอบขอ
ไมมีลําดับ
ซักถามได ซักถามได
ซักถามได
ซักถามได
ขั้นตอน
ชัดเจน
ชัดเจน
ยังไม
ไมครบถวน ตอบขอ
รับฟงความ รับฟงความ ครอบคลุม
รับฟงความ ซักถามได
คิดเห็น
คิดเห็น
เนื้อหา
คิดเห็น
ไมครบถวน
ของผูอื่น
ของผูอ่นื
รับฟงความ ของผูอื่น
ไมยอมรับฟง
แสดงความ แสดงความ คิดเห็น
แสดงความ ความคิดเห็น
คิดเห็น
ของผูอื่น
คิดเห็นอยาง ของผูอื่น
คิดเห็นไม
อยางมี
มีเหตุผล
แสดงความ เปนเหตุ
เหตุผล
คิดเห็นไม
เปนผลกัน
ควบคุม
เปนเหตุ
มีการใช
อารมณไดดี
เปนผลกัน
อารมณ
บางครั้ง

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
22 – 25
18 – 21
13 – 17
9 – 12
5–8

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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เกณฑการประเมินการเรียนแบบรวมมือของกลุม
องคประกอบ
การปฏิสัมพันธกัน
การสนทนาเรือ่ ง
ที่กําหนด
การติดตอสื่อสาร
พฤติกรรมการทํางาน

ดัชนี
นอย
1
บางครั้งนอกเรื่อง
1
นักเรียนคนเดียว
1
หลายคนไมสนใจ
1

บางครั้ง
2
ปกติตรงกับเรือ่ ง
2
นักเรียนหลาย ๆ คน
2
คนเดียวไมสนใจ
2

คะแนน
ที่ได
บอย
3
เกี่ยวของกับเรือ่ ง
3
นักเรียนทั้งกลุม
3
ทุกคนรวมมือกัน
3
รวม

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
10 – 12
7–9
4 –6

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมความรวมมือในงานกลุม
เขารวม
เขารวมดีเยี่ยม
มีประสิทธิภาพ
(ระดับคะแนน 4)
(ระดับคะแนน 3)
เปาหมายกลุม • ทํางานเพื่อ
• สื่อสารใหเห็น
• สื่อสารใหเห็น
• ชวยระบุ
นําไปสูเปาหมาย
ความมุงมั่นตอ
ความมุงมั่นตอ
เปาหมายกลุม
กลุมนอยครั้งมาก เปาหมายกลุม
เปาหมายกลุม
อยางแข็งขันและ
แตตองการความ
และดําเนิน
ทํางานหนัก
ชวยเหลือในการ
บทบาทที่ไดรับ
เพื่อใหบรรลุ
ดําเนินบทบาทที่
มอบหมายอยาง
เปาหมาย
ไดรับมอบหมาย
มีประสิทธิภาพ
ทักษะระหวาง • มีสวนรวมนอย • มีสวนรวมในการ • มีสวนรวมในการ • สงเสริม
บุคคล
ปฏิสัมพันธกลุม
มีปฏิสัมพันธ
ครั้งมากในการมี
ปฏิสัมพันธกลุม
โดยไมตอง
ที่มีประสิทธิภาพ
กลุมโดยไดรับ
ปฏิสัมพันธกลุม
กระตุน แสดง
อยางแข็งขันและ
แมจะไดรับการ
การกระตุน หรือ
สงเสริมการ
ความคิดและ
กระตุนหรือ
แสดงความ
แสดงออก
ความคิดเห็นใน
แสดงความคิด
คิดเห็นโดยไม
ซึ่งความคิดและ
วิถีทางที่สนใจ
และความคิดเห็น
คํานึงถึง
ความคิดเห็นใน
ความรูสึกและ
ในวิถีทางที่ไม
ความรูสึกและ
วิถีทางที่สนใจ
ฐานขอมูลของ
สนใจความรูสกึ
ฐานขอมูลของ
ความรูสึกและ
ผูอื่น
หรือฐานขอมูล
ผูอื่น
ฐานขอมูลของ
ของผูอื่น
ผูอื่น
เกณฑ
การประเมิน

เขารวมจํากัด
(ระดับคะแนน 1)

เขารวมพอสมควร
(ระดับคะแนน 2)
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เขารวมจํากัด
(ระดับคะแนน 1)

เกณฑ
การประเมิน

เขารวมพอสมควร
(ระดับคะแนน 2)

การรักษากลุม • ระบุการ
เปลี่ยนแปลง
ที่จําเปนใน
กระบวนการ
กลุมนอยครั้งมาก
แมวาจะไดรับ
การกระตุนหรือมี
ความยากลําบาก
ในการดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง
บทบาท

• มีบทบาทมากกวา
1 บทบาทใน
กลุมนอยครั้งมาก

เขารวม
เขารวมดีเยี่ยม
มีประสิทธิภาพ
(ระดับคะแนน 4)
(ระดับคะแนน 3)
• ชวยใหกลุมระบุ
• ชวยระบุการ
• ชวยระบุการ
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงที่
ที่จําเปนใน
ที่จําเปนใน
จําเปนใน
กระบวนการ
กระบวนการกลุม กระบวนการกลุม
และทํางานเพือ่
อยางแข็งขันและ
กลุมเมื่อไดรับ
ทํางานเพื่อ
การกระตุนหรือมี นําไปสูการ
เปลี่ยนแปลง
นําไปสูการ
สวนเกีย่ วของใน
เชนนั้น
เปลี่ยนแปลง
การดําเนินการ
เชนนั้น
เปลี่ยนแปลงนอย
ที่สุดเทาที่จะทํา
ได
• พยายามมีบทบาท • แสดงบทบาท
• แสดงบทบาท
มากกวา 1
มากกวา 2
มากกวา 2
บทบาทภายใน
บทบาทภายใน
บทบาทภายใน
กลุม แตตองการ
กลุม
กลุมไดอยางมี
ความชวยเหลือ
ประสิทธิภาพ
ในการดําเนิน
บทบาทรอง

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 - 16
10 – 13
7–9
4 –6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

137
เกณฑการประเมินบันทึกคุณลักษณะที่ดีของสมาชิกในครอบครัวและสังคม
ขอที่
1

2

3

เกณฑ
คะแนน
การประเมิน
เต็ม
3
ภาพวาดสมาชิก
3
วาดภาพ บอก
ในครอบครัว
หนาที่ความสัมพันธ
ของสมาชิกใน
ครอบครัวไดถูกตอง
และครบทุกคน
บันทึกการ
3
สัมภาษณได
สัมภาษณบุคคล
ตรงประเด็น
ที่สนใจ
รายละเอียด
2 ประเด็น พรอม
คําตอบ
บันทึก
3
- บันทึกขอมูล
คุณลักษณะทีด่ ี
ไดรายละเอียด
ของสมาชิกใน
- ใสสัญลักษณและ
ครอบครัวและ
เรียงลําดับความ
สังคม
สําคัญครบถวน

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
8–9
5–7
3–4

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

การพิจารณาคะแนน
2
วาดภาพ บอก
หนาที่ความสัมพันธ
ของสมาชิกใน
ครอบครัวไดถูกตอง
แตไมครบ
สัมภาษณได
ตรงประเด็น
รายละเอียด
1 ประเด็น พรอม
คําตอบ
- บันทึกขอมูล
ไดรายละเอียด
- ใสสัญลักษณและ
เรียงลําดับความ
สําคัญ 2 – 3 ขอ

1
วาดภาพ บอก
หนาที่ความสัมพันธ
ของสมาชิกใน
ครอบครัวไม
ถูกตองและไมครบ
สัมภาษณได
ตรงประเด็น
รายละเอียด
1 ประเด็น
ไมมีคําตอบ
- บันทึกขอมูล
ไดรายละเอียด
- ใสสัญลักษณและ
เรียงลําดับความ
สําคัญไมครบ
ต่ํากวา 2 ขอ
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เกณฑการประเมินบันทึกความดี
ขอที่
1

2

เกณฑ
คะแนน
การประเมิน
เต็ม
3
ภาพวาดการทําดี
3
วาดภาพไดตรง
ประเด็น มีเนือ้ หา
รายละเอียดและ
สวยงาม
บันทึกการ
จําแนกการทําดี
และไมดี

3

เขียนรายละเอียด
การทําดีและไมดี
ตรงประเด็น
ไมนอยกวา
5 ประการ หรือ
มากกวา

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
6
4–5
2–3

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

การพิจารณาคะแนน
2
วาดภาพไดตรง
ประเด็น มีเนือ้ หา
รายละเอียด
ปานกลางและ
สวยงาม
เขียนรายละเอียด
การทําดีและไมดี
ตรงประเด็น
ไมนอยกวา
3 ประการ

1
วาดภาพไดตรง
ประเด็นนอย หรือ
ไมตรงประเด็น

เขียนรายละเอียด
การทําดีและไมดี
ไดตรงประเด็น
ไมนอยกวา
2 ประการ
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เกณฑการประเมินกระบวนการนําเสนอหนาชั้นเรียน
1. ดานเนื้อหา
ให 4 คะแนน เมื่อเนื้อหาถูกตองครบถวน
ให 3 คะแนน เมื่อเนื้อหาถูกตอง แตขาดประเด็นยอยบางประเด็น
ให 2 คะแนน เมื่อเนื้อหาถูกตอง แตขาดประเด็นที่คอนขางสําคัญ
ให 1 คะแนน เมื่อเนื้อหาสวนใหญไมถูกตอง
2. ความสามารถในการนําเสนอ
ให 4 คะแนน เมื่อนําเสนอถูกตองครบถวนเนนประเด็นสําคัญ
ให 3 คะแนน เมื่อนําเสนอถูกตองครบถวน ไมเสนอประเด็นใหชดั เจน
ให 2 คะแนน เมื่อนําเสนอไมคอยถูกตอง ไมมีประเด็นทีช่ ัดเจน
ให 1 คะแนน เมื่อนําเสนอผิดพลาดมาก
3. การรักษาและการนําเสนอ
ให 4 คะแนน เมื่อการนําเสนอราบรื่น มีการทํางานเปนทีม แบงเวลาในการนําเสนอ
เหมาะสม
ให 3 คะแนน เมื่อการนําเสนอราบรื่น การทํางานเปนทีมไมคอยสอดคลองกัน
แบงเวลาไมเหมาะสมทําใหตอ งเรงในตอนทาย
ให 2 คะแนน เมื่อนําเสนอเสร็จทันเวลา แตขั้นตอนการนําเสนอไมเปนระบบ
ให 1 คะแนน เมื่อสงผูแทนมานําเสนอเพียงผูเดียว
4. การตอบคําถาม และการแกปญหาเฉพาะหนา
ให 4 คะแนน เมื่อแกปญหาไดดีและสามารถตอบปญหาไดตรงประเด็น
ให 3 คะแนน เมื่อแกปญหาไดดีและตอบปญหาไมคอยตรงประเด็น
ให 2 คะแนน เมื่อตอบปญหาไดเล็กนอย ครูตองใหความชวยเหลือบาง
ให 1 คะแนน เมื่อแกปญหาและตอบปญหาไมได
5. บุคลิกภาพ
ให 4 คะแนน เมื่อพูดชัดเจน มีความมั่นใจในการนําเสนอ
ให 3 คะแนน เมื่อเสียงเบา แตมีความมั่นใจในการนําเสนอ
ให 2 คะแนน เมื่อไมคอยมั่นใจในการนําเสนอ
ให 1 คะแนน เมื่อไมมั่นใจและพูดตะกุกตะกักบอย
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เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
17 – 20
13 – 16
9 – 12
5 –8

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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เกณฑการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมในการสํารวจ / ทํางานกลุม
ขอ
เกณฑ
ที่
การประเมิน
1 การทํางานกลุม

คะแนน
เต็ม
ดีมาก (3)
3
1. ปฏิบัติงาน
ตามหนาที่
ที่ไดรับ
มอบหมาย
2. แสดงความ
คิดเห็น
3. ชวยเหลือ
บุคคลในกลุม
ความรับผิดชอบ
3
1. ปฏิบัติงาน
ที่ไดรับ
มอบหมาย
จนเสร็จ
2. แกไขงานเมือ่
พบความ
บกพรอง
3. มีความใสใจ
ในการตรวจ
ทานงาน

การพิจารณาคะแนน
ดี (2)
พอใช (1)
ปฏิบัติงาน
แสดงความ
ตามหนาที่
คิดเห็นบาง
ที่ไดรับ
และปฏิบัติ
มอบหมาย
หนาที่ไม
และแสดง
สมบูรณ
ความคิดเห็น

2

ขาดขอ 2
หรือขอ 3

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
5-6
2–4
0–1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

ขาดขอ 1

ปรับปรุง (0)
ไมแสดง
ความคิดเห็น
เลย

ไมมีความ
รับผิดชอบ
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เกณฑการประเมินการทํางานรวมกับผูอื่น
4 - เขาใจโดยตลอด
• ทํางานอยางมัน่ คงและกระตือรือรน เพื่อใหถึงเปาหมายของกลุม
• มีความรูสึกไวเกี่ยวกับอารมณ และความตองการเรียนรูข องสมาชิกทุกคนในกลุม
• ยอมรับและทําหนาที่ของตนในกลุมอยางเต็มใจและทําใหสมบูรณ
• ชวยเหลือสนับสนุนดานความรู ความคิดเห็นและทักษะตาง ๆ อยางมั่นคงและกระตือรือรน
• เห็นคุณคาของความรู ความคิดเห็น และทักษะตาง ๆ ของสมาชิกทุกคนในกลุมและ
กระตุน / สนับสนุนใหแสดงออก
• ชวยกลุมจําแนกแยกแยะสิ่งตาง ๆ ที่จําเปนตองเปลี่ยนและกระตุนการกระทําของกลุม
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
3 - เขาใจดี
• ทํางานเพื่อใหถึงเปาหมายของกลุมโดยไมตองกระตุน
• ยอมรับและทําหนาที่ของตนในกลุม
• ชวยเหลือดานความรูความคิดเห็นและทักษะตาง ๆ โดยไมตองกระตุน
• แสดงการรับรูถึงความรูสึกของผูอื่น
• มีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนอยางเต็มใจ
2 - เขาใจ
• ทํางานเพื่อใหถึงเปาหมายของกลุมโดยตองกระตุนเปนบางครั้ง
• ชวยเหลือกลุมโดยตองกระตุน เปนบางครั้ง
• แสดงการรับรูถึงความรูสึกของผูอื่น
• มีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนโดยตองกระตุน เปนบางครั้ง
1 - ตองปรับปรุง
• ทํางานเพื่อใหถึงเปาหมายของกลุมเฉพาะเมื่อถูกกระตุน
• ชวยเหลือกลุมเฉพาะเมื่อถูกกระตุน
• มีการเตือนเปนบางครั้งใหรบั รูถึงความรูสึกของผูอื่น
• มีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงที่จําเปน เมือ่ ถูกกระตุนและสนับสนุนใหกําลังใจ
เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 2 - เขาใจขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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เกณฑการประเมินทักษะการทํางานรวมกัน
เกณฑ
คะแนน
การประเมิน เต็ม
5
ทักษะ
5
1. กําหนด
การทํางาน
บทบาท
รวมกัน
หนาที่
ชัดเจน
2. รวมแสดง
ความคิด
เห็น
3. ยอมรับฟง
ความคิด
เห็นของ
สมาชิกใน
กลุม
4. รับผิดชอบ
งานที่
ไดรับ
มอบหมาย
จากกลุม
5. ชวยเหลือ
งานภายใน
กลุม
6. ยอมรับมติ
ของกลุม

การพิจารณาคะแนน
4
3
2
1. กําหนด
1. กําหนด
1. กําหนด
บทบาท
บทบาท
บทบาท
หนาที่
หนาที่
หนาที่
ชัดเจน
ชัดเจน
ชัดเจน
2. รวมแสดง 2. รวมแสดง 2. รวมแสดง
ความคิด
ความคิด
ความคิด
เห็น
เห็น
เห็น
3. ยอมรับฟง 3. ยอมรับฟง 3. ยอมรับฟง
ความคิด
ความคิด
ความคิด
เห็นของ
เห็นของ
เห็นของ
สมาชิกใน
สมาชิกใน
สมาชิกใน
กลุม
กลุม
กลุม
4. รับผิดชอบ 4. รับผิดชอบ 4. รับผิดชอบ
งานที่
งานที่
งานที่
ไดรับ
ไดรับ
ไดรับ
มอบหมาย มอบหมาย มอบหมาย
จากกลุม
จากกลุม
จากกลุม
5. ชวยเหลือ 5. ไมชวย
5. ไมชวย
งานภายใน เหลืองาน
เหลืองาน
กลุม
ภายในกลุม ภายในกลุม
6. ไมยอมรับ 6. ไมยอมรับ 6. ไมยอมรับ
มติของ
มติของ
มติของ
กลุม
กลุม
กลุม

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 3 คะแนนขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

1
1. กําหนด
บทบาท
หนาที่
ชัดเจน
2. รวมแสดง
ความคิด
เห็น
3. ยอมรับฟง
ความคิด
เห็นของ
สมาชิกใน
กลุม
4. รับผิดชอบ
งานที่
ไดรับ
มอบหมาย
จากกลุม
5. ไมชวย
เหลืองาน
ภายในกลุม
6. ไมยอมรับ
มติของ
กลุม
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เกณฑการประเมินการบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณ
เกณฑ
คะแนน
การพิจารณาคะแนน
การประเมิน เต็ม
5
4
3
2
1
การบันทึก
5
- สรุป
- สรุป
- สรุป
- สรุป
- สรุป
ขอมูล
ความหมาย ความหมาย ความหมาย ความหมาย ความหมาย
ไดถูกตอง
จากการ
ไดถูกตอง มี ไดถูกตอง มี ไดถูกตอง
ไดถูกตอง
สัมภาษณ
รายละเอียด รายละเอียด ขาด
รายละเอียด ขาด
รายละเอียด
ครบถวน
รายละเอียด ยังไม
ครบถวน
ที่สําคัญ
ใชคํา
ใชคํา
บางสวน
สมบูรณ
ใชคํา
ขอความสื่อ ขอความสื่อ ใชคํา
ใชคําขอ
ขอความสื่อ
ความหมาย ความหมาย ขอความสื่อ ความสื่อ
ไดนาสนใจ ไมชัดเจน
ความหมาย ความหมาย ความหมาย
ผิดมาก
แปลกใหม
ยังไม
ผิดบาง
ถูกตอง
สมบูรณ
เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 3 คะแนนขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

145
เกณฑการประเมินการบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณ
เกณฑ
คะแนน
การประเมิน เต็ม
5
แบบบันทึก
5
มีขอมูลจาก
การสรุป
การสัมภาษณ
ของสมาชิก
ในกลุมครบ
สมาชิกมีการ
สรุปขอมูล
แหลงขอมูล
ที่หลากหลาย
ขอมูลที่ได
จากสมาชิก
ครบประเด็น
เสนอ
แนวทาง
แกไขปญหา
อยาง มี
เหตุผล

การพิจารณาคะแนน
4
3
2
มีขอมูลจาก มีขอมูลจาก มีขอมูลจาก
การสัมภาษณ การสัมภาษณ การสัมภาษณ
ของสมาชิก ของสมาชิก ของสมาชิก
ในกลุมครบ ในกลุมครบ ในกลุมครบ
สมาชิกมีการ สมาชิกมีการ สมาชิกมีการ
สรุปขอมูลที่ สรุปขอมูล สรุปขอมูล
ได
แหลงขอมูล แหลงขอมูล
ที่ไดไม
หลากหลาย ที่ได
ขอมูลที่ได หลากหลาย หลากหลาย
จากสมาชิก ขอมูลที่ได ขอมูลที่ได
ครบประเด็น จากสมาชิก จากสมาชิก
ไมครบ
ไมครบ
เสนอ
ประเด็น
ประเด็น
แนวทาง
เสนอ
แกไขปญหา เสนอ
แนว
ขาดเหตุผล แนวทาง
แกไขปญหา ทางแกไข
ขาดเหตุผล ปญหา ขาด
เหตุผล

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 3 คะแนนขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

1
มีขอมูลจาก
การสัมภาษณ
ของสมาชิก
ในกลุมครบ
สมาชิกใน
กลุมสรุป
ขอมูลไมครบ
แหลงขอมูล
ที่ไดไม
หลากหลาย
ขอมูลที่ได
จากสมาชิก
ไมครบ
ประเด็น
เสนอ
แนวทาง
แกไขปญหา
ขาดเหตุผล

146
เกณฑการประเมินการจัดกิจกรรม
เกณฑ
คะแนน
การพิจารณาคะแนน
การประเมิน เต็ม
5
4
3
2
1
การวางแผน
5
1. วางแผนได 1. วางแผนได 1. วางแผนได 1. วางแผนได 1. วางแผน
การจัด
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
ไดไม
กิจกรรม
กับปญหา
กับปญหา
กับปญหา
กับปญหา
สอดคลอง
กับปญหา
2. ลําดับ
2. ลําดับ
2. ลําดับ
2. ลําดับ
2. ลําดับ
ขั้นตอน
ขั้นตอน
ขั้นตอน
ขั้นตอนไม ขั้นตอนไม
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
3. กิจกรรมมี 3. กิจกรรมมี 3. กิจกรรม 3. กิจกรรม 3. กิจกรรม
ลักษณะ
ลักษณะ
ขาด
ขาด
ขาด
ริเริ่ม
ริเริ่ม
ความคิด
ความคิด
ความคิด
สรางสรรค สรางสรรค ริเริ่ม
ริเริ่ม
ริเริ่ม
สรางสรรค สรางสรรค สรางสรรค
4. ปฏิบัติได 4. ปฏิบัติได 4. ปฏิบัติได 4. ปฏิบัติได 4. ปฏิบัติได
ครบทุก
ครบทุก
ไมครบทุก ไมครบทุก ไมครบทุก
ขั้นตอน
ขั้นตอน
ขั้นตอน
ขั้นตอน
ขั้นตอน
เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 3 คะแนนขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

147
เกณฑการประเมินผลการสํารวจและอภิปรายเรื่อง
เกณฑ
คะแนน
การประเมิน เต็ม
5
แบบ
5
- มีขอมูลการ
ประเมิน
สํารวจของ
ผลงาน
สมาชิกใน
กลุมครบ
- ขอมูลที่ได
จากสมาชิก
ครบ
ประเด็น
- แหลงขอมูล
ที่สืบคนได
มีหลาก
หลาย
- มีการ
อภิปราย
ในกลุม
- มีการสรุป
ชัดเจนตรง
ประเด็น
ผลการ
( )
( )
ประเมิน

การพิจารณาคะแนน
4
3
2
- มีขอมูลการ - มีขอมูลการ - มีขอมูลการ
สํารวจของ สํารวจของ สํารวจของ
สมาชิกใน
สมาชิกใน
สมาชิกใน
กลุมครบ
กลุมครบ
กลุมครบ
- ขอมูลที่ได - ขอมูลที่ได - ขอมูลที่ได
จากสมาชิก จากสมาชิก จากสมาชิก
ครบ
ครบ
ครบ
ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น
- แหลงขอมูล - แหลงขอมูล - แหลงขอมูล
ที่สืบคนได ที่สืบคนได ที่สืบคนได
มีหลาก
มีหลาก
ไมหลาก
หลาย
หลาย
หลาย
- มีการ
- ไมมีการ
- ไมมีการ
อภิปราย
อภิปราย
อภิปราย
ในกลุม
ในกลุม
ในกลุม
- มีการสรุป - มีการสรุป - มีการสรุป
แตไม
แตไม
แตไม
ชัดเจน
ชัดเจน
ชัดเจน
( )

( )

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 3 คะแนนขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

( )

1
- มีขอมูลการ
สํารวจของ
สมาชิกใน
กลุมครบ
- ขอมูลที่ได
จากสมาชิก
ไมครบ
ประเด็น
- แหลงขอมูล
ที่สืบคนได
ไมหลาก
หลาย
- ไมมีการ
อภิปราย
ในกลุม
- มีการสรุป
แตไม
ชัดเจน
( )

148
เกณฑการประเมินการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
เกณฑ
คะแนน
การประเมิน เต็ม
5
แบบ
5
- รายงานได
ประเมิน
ตรงเวลา
ผลงาน
- มีลําดับ
ขั้นตอน
ชัดเจน
- มีความ
เชื่อมั่นใน
การรายงาน
- มีการสรุป
ประเด็น
- ตอบขอ
ซักถามได
ถูกตอง

ผลการ
ประเมิน

( )

( )

การพิจารณาคะแนน
4
3
2
- รายงานได - รายงานได - รายงานได
ตรงเวลา
ตรงเวลา
ตรงเวลา
- มีลําดับ
- มีลําดับ
- มีลําดับ
ขั้นตอน
ขั้นตอน
ขั้นตอน
ชัดเจน
ชัดเจน
ชัดเจน
- มีความ
- มีความ
- ขาดความ
เชื่อมั่นใน
เชื่อมั่นใน
เชื่อมั่นใน
การรายงาน การรายงาน การรายงาน
- มีการสรุป - ไมมีการ
- ไมมีการ
ประเด็น
สรุป
สรุป
- ตอบขอ
ประเด็น
ประเด็น
ซักถามได - ตอบขอ
- ตอบขอ
แตไม
ซักถามได
ซักถามได
ชัดเจน
แตไม
แตไม
ชัดเจน
ชัดเจน
( )

( )

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 3 คะแนนขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

( )

1
- รายงานได
แตไม
ตรงเวลา
- ไมมีลําดับ
ขั้นตอน
- ขาดความ
เชื่อมั่นใน
การรายงาน
- ไมมีการ
สรุป
ประเด็น
- ตอบขอ
ซักถามได
แตไม
ชัดเจน
( )

149
แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน
เกณฑ
คะแนน
การประเมิน เต็ม
5
การทํางาน
5
- มีความ
ดวยความ
กระตือรับผิดชอบ
รือรน
และสนใจ
- มีความคิด
ใฝรู
ริเริ่ม
สรางสรรค
- ชวยเหลือ
กันและกัน
ในกลุม
- ตรงตอเวลา
- แบงปน
เพื่อนนอก
กลุม

ผลการ
ประเมิน

( )

( )

การพิจารณาคะแนน
4
3
2
- มีความ
- มีความ
- มีความ
กระตือกระตือกระตือรือรน
รือรน
รือรน
- มีความคิด - มีความคิด - มีความคิด
ริเริ่ม
ริเริ่ม
ริเริ่ม
สรางสรรค สรางสรรค สรางสรรค
- ชวยเหลือ - ชวยเหลือ - ไม
ชวยเหลือ
กันและกัน กันและกัน
กันในกลุม
ในกลุม
ในกลุม
- ตรงตอเวลา - ไมตรงตอ - ไมตรงตอ
เวลา
เวลา
- ไมแบงปน
เพื่อนนอก - ไมแบงปน - ไมแบงปน
เพื่อนนอก
เพื่อนนอก
กลุม
กลุม
กลุม
( )

( )

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 3 คะแนนขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

( )

1
- มีความ
กระตือรือรน
- ไมมีความ
คิดริเริ่ม
สรางสรรค
- ไม
ชวยเหลือ
กันในกลุม
- ไมตรงตอ
เวลา
- ไมแบงปน
เพื่อนนอก
กลุม
( )

150
เกณฑการประเมินการสาธิตหรือแสดงออกเรื่องสงครามยุทธหัตถี
คะแนน 4

คะแนน 3

คะแนน 2

คะแนน 1
คะแนน 0

หมายถึง การสาธิตหรือแสดงออกใหเห็นถึงการเขาใจที่สมบูรณ ครบถวน ถูกตอง
แมนยําในหลักการ ความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของสงครามยุทธหัตถี
ผลของการเกิดสงครามและแสดงออกถึงความเขาใจอยางลึกซึ้งถึง
พฤติกรรมของบุคคลในระหวางสงคราม
หมายถึง การแสดงออกใหเห็นถึงการเขาใจที่สมบูรณ ครบถวน ถูกตองในหลักการ
ความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของสงครามยุทธหัตถี ผลของการเกิดสงคราม
และแสดงออกถึงความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงพฤติกรรมของบุคคลในระหวาง
สงคราม
หมายถึง การแสดงออกใหเห็นถึงการเขาใจไมสมบูรณ ครบถวน ถูกตองในหลักการ
ความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของสงครามยุทธหัตถี และผลของการเกิด
สงคราม
หมายถึง การแสดงออกใหเห็นถึงการไมเขาใจในหลักการ ความคิดรวบยอด
ขอเท็จจริงของสงครามยุทธหัตถี และผลของการเกิดสงคราม
หมายถึง ไมแสดงใหเห็นถึงความเขาใจใด ๆ

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

151
เกณฑการประเมินการเสนอโครงการการศึกษาสภาพความเปนอยูของคนจีนในเมืองไทย
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช (2)
ปรับปรุง (1)

แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในสภาพความเปนอยูอยางชัดเจน มีขอมูลที่สมบูรณ
และแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางเปนระบบและมีความเปนไปได
แสดงความเขาใจในสภาพความเปนอยูอยางชัดเจน
แสดงความเขาใจในสภาพความเปนอยูไมสมบูรณ ขอมูลบกพรอง
ขอมูลไมครบถวน ขาดประเด็นที่สําคัญ ไมมีแนวคิดที่ชดั เจน

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับพอใช (2) ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

152

ตัวอยางเกณฑการประเมิน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

153
เกณฑการประเมินการตรวจความสะอาดของรางกาย
ประเด็น
การประเมิน
การตรวจ
ความสะอาด
ของรางกาย
ขอเสนอแนะ

3
ตรวจไดถกู ตอง
ครบทุกรายการ

ระดับคะแนน
2
ตรวจไดถกู ตอง
บางสวน

1
ตรวจไดถกู ตอง
เปนสวนนอย

เสนอแนะไดถกู ตอง
เหมาะสม

เสนอแนะไดถกู ตอง
บางสวน

เสนอแนะไดถกู ตอง
เปนสวนนอย

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
6
4–5
2–3

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

154
เกณฑการประเมินรายงานและแนวทางการดูแลสุขภาพอวัยวะของตนเอง
1. รายงาน
ประเด็น
การประเมิน
3
1. เนื้อหาของรายงาน
1.1 เนื้อหา
เนื้อหาครบถวน ถูกตอง
ครบถวน
ตามหลักวิชา สมบูรณ
ชัดเจนครบทุกหัวขอ
1.2 อธิบาย
อธิบายไดชัดเจน
รายละเอียด
1.3 การนําเสนอ นําเสนอตัวอยางได
ตัวอยาง
เหมาะสมชัดเจน
2. รูปแบบรายงาน
มีรูปแบบสวยงาม
สะอาดเปนระเบียบ

ระดับคะแนน
2

1

เนื้อหาครบถวน ถูกตอง เนื้อหาครบถวน ถูกตอง
สมบูรณ 2 หัวขอ
สมบูรณ 1 หัวขอ
อธิบายยังมีความ
คลุมเครือ
นําเสนอตัวอยาง
คอนขางเหมาะสม
รูปแบบสวยงามแตยัง
ขาดความสะอาด เปน
ระเบียบอยูบางเล็กนอย

อธิบายยังไมชดั เจน
นําเสนอตัวอยางยังไม
คอยเหมาะสม
รูปแบบพอใชได
ไมคอยมีความสะอาด
เปนระเบียบ

2. แนวทางการดูแลสุขภาพอวัยวะของตนเอง
ประเด็น
การประเมิน
3
1. อธิบายรายละเอียด อธิบายถึงการทํางาน
ของอวัยวะที่เลือก
ไดชัดเจน
2. ความเปนไปได
ความเปนไปไดของ
ของ แนวทาง
แนวทางการปฏิบัติมาก
การปฏิบัติ

ระดับคะแนน
2
อธิบายถึงการทํางาน
ของอวัยวะที่เลือกได
อยางคลุมเครือ
ความเปนไปไดของ
แนวทางการปฏิบัติได
เล็กนอย

1
อธิบายถึงการทํางาน
ของอวัยวะที่เลือกได
ไมชัดเจน
ความเปนไปไดของ
แนวทางการปฏิบัติได
ยาก

155
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
15 – 18
10 – 14
6–9

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

156
เกณฑการประเมินบทละครเกี่ยวกับผลของบุหรี่ที่มีตออวัยวะตาง ๆ
1. บทละคร
5 คะแนน เมื่อบทละครประกอบดวย 3 สวน คือ จุดเริ่มตน ตอนกลาง และตอนจบ โดย
มีความยาวที่ใชในการแสดง 5 – 10 นาที เนื้อหาในบทละครตองแสดงใหเห็น
ถึงผลของบุหรี่ที่มีตออวัยวะที่กําหนดและอวัยวะทีก่ ลุมเลือก บทละครมีบทให
ทุกคนในกลุมไดพูดหรือแสดงออกอยางนอย 1 บท
4 คะแนน เมื่อบทละครขาดสวนใดสวนหนึ่งหรือความยาวไมตรงตามเวลาที่กําหนด แต
เนื้อหายังแสดงใหเห็นถึงผลของบุหรี่ตออวัยวะทีก่ ลุมเลือก บทละครมีบทให
ทุกคนในกลุมไดพูดหรือแสดงออกอยางนอย 1 บท
3 คะแนน เมื่อบทละครไมครบทั้ง 3 สวน หรือความยาวไมเหมาะสมกับเวลา บทละคร
แสดงใหเห็นผลของบุหรี่เฉพาะอวัยวะที่กําหนดไมมีผลของบุหรี่ตออวัยวะใน
สวนเพิ่มเติมทีก่ ลุมเลือก แตมีบทพูดบทแสดงครบทุกคน
2 คะแนน เมื่อบทละครไมครบทั้ง 3 สวน หรือความยาวไมเหมาะสมกับเวลา บทละคร
แสดงใหเห็นผลของบุหรี่ตออวัยวะเพียง 1 – 2 อวัยวะเทานั้น แตมีบทพูด
บทแสดงทุกคน
1 คะแนน เมื่อบทละครไมครบทั้ง 3 สวน หรือความยาวไมเหมาะสมกับเวลา บทละคร
แสดงใหเห็นผลของบุหรี่ตออวัยวะเพียง 1 – 2 อวัยวะ และมีบทพูดบทแสดง
ไมครบทุกคน
2. รายงาน
5 คะแนน เนื้อหาในรายงานมีความครบถวนถูกตองชัดเจน ตรงตามอวัยวะในกลุม ที่
นักเรียนเลือกปฏิบัติงานทั้งอวัยวะทีก่ ําหนด และอวัยวะเลือกเพิ่มเติมและ
เปรียบเทียบความเหมือนและความตางของผลของบุหรี่ตออวัยวะตาง ๆ
ในกลุมของตนและกลุมอื่น ๆ ไดชัดเจน
4 คะแนน เนื้อหาในรายงานมีความถูกตองชัดเจนตรงตามอวัยวะในกลุมที่เลือกปฏิบัติงาน
เฉพาะอวัยวะที่กําหนด ไมมีอวัยวะที่เลือกเพิ่มเติม และมีการเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความตางของผลงานบุหรี่ตออวัยวะตาง ๆ ในกลุมของตน
กับกลุมอื่น
3 คะแนน เนื้อหาในรายงานมีความถูกตองชัดเจนตรงตามอวัยวะในกลุมที่เลือกปฏิบัติงาน
เฉพาะอวัยวะที่กําหนด ไมมีอวัยวะที่เลือกเพิ่มเติม และมีการเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความตางของผลของบุหรี่ตออวัยวะตาง ๆ ในกลุมของตน
กับกลุมอื่น

157
2 คะแนน เนื้อหาในรายงานครบถวนเฉพาะอวัยวะที่กาํ หนด ไมมีอวัยวะทีเ่ พิ่มเติมและ
ไมมีการเปรียบเทียบผลของบุหรี่ที่มีตออวัยวะตาง ๆ ของกลุมตนเองกับกลุม
อื่น
1 คะแนน เนื้อหาในรายงานไมครบถวนตามอวัยวะทีก่ ําหนดและอวัยวะเพิ่มเติมและไมมี
การเปรียบเทียบผลของบุหรี่ที่มีตออวัยวะตาง ๆ ของกลุมตนเองกับกลุมอื่น
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
9 – 10
6–8
4–5
2–3

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

158
เกณฑการประเมินการบันทึกผลการอภิปรายและการนําเสนอผลการอภิปรายหนาชั้นเรียน
1. บันทึกผลการอภิปราย
ประเด็น
การประเมิน
4
ควันบุหรี่มีผล
บอกชื่ออวัยวะที่
กระทบตออวัยวะ ไดรับผลกระทบ
จากควันบุหรีไ่ ด
ครบถูกตอง
โรคที่เกิดจาก
บอกโรคที่เกิดจาก
การสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่ได
ครบถูกตอง

ระดับคะแนน
3
บอกชื่ออวัยวะที่
ไดรับผลกระทบ
จากควันบุหรีไ่ ด
ถูกตอง 4 ชนิด
บอกโรคที่เกิดจาก
การสูบบุหรี่ได
ครบถูกตอง4ชนิด

2
บอกชื่ออวัยวะที่
ไดรับผลกระทบ
จากควันบุหรีไ่ ด
ถูกตอง 2–3 ชนิด
บอกโรคที่เกิดจาก
การสูบบุหรี่ได
2 – 3 ชนิด

2. การนําเสนอผลการอภิปรายหนาชั้นเรียน
ประเด็น
ระดับคะแนน
การประเมิน
4
3
2
การนําเสนอ
นําเสนอได
นําเสนอได
นําเสนอนาสนใจ
ความรู
ถูกตองและ
ถูกตองแตไม
ถูกตองเปน
นาสนใจ
นาสนใจ
บางสวน
การใชภาษา
สื่อความหมาย
สื่อความหมาย
สื่อความหมาย
ถูกตองเขาใจ
ไดเขาใจ แต
ไดเขาใจเปน
ชัดเจน ไมวกวน พูดวกวน
บางสวน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
7–9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

1
บอกชื่ออวัยวะที่
ไดรับผลกระทบ
จากควันบุหรีไ่ ด
1 ชนิด
บอกโรคที่เกิดจาก
การสูบบุหรี่ได
1 ชนิด

1
นําเสนอนาสนใจ
ถูกตองเปน
สวนนอย
สื่อความหมาย
ไมเขาใจ

159
เกณฑการประเมินแบบบันทึกการปฏิบตั ิตน
รายการประเมิน
1. เนื้อหา
2. รูปแบบการบันทึก
3. ความเปนไปไดของ
การนําไปใช

3
เนื้อหาครบถวน
สมบูรณ 4 ขอ
รูปแบบการบันทึก
เขาใจงาย
ความเปนไปไดของ
การนําไปใชไดมาก

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
8–9
5–7
3–4

ระดับคะแนน
2
เนื้อหาครบถวน
สมบูรณ 2 – 3 ขอ
รูปแบบการบันทึก
มีความสับสน
ความเปนไปไดของ
การนําไปใชได
เล็กนอย

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

1
เนื้อหาครบถวน
สมบูรณ 1 ขอ
รูปแบบการบันทึก
มีความสับสนมาก
ความเปนไปไดของ
การนําไปใชไดยาก

160
เกณฑการประเมินการทํางานกลุมและการเขียนรายงาน
1. การทํางานกลุม (ใชการสังเกตการปฏิบตั ิ)
2 คะแนน หมายความวา ผูเรียนมีสวนรวมในการทํางาน กลาตัดสินใจและยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
1 คะแนน หมายความวา มีสวนรวมการทํางาน กลาตัดสินใจแตไมยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
0 คะแนน หมายความวา ไมรวมในการทํางาน
2. การเขียนรายงาน
2 คะแนน หมายความวา มีความตั้งใจในการเขียนดวยตนเอง เรียงลําดับเนื้อหา ขัน้ ตอน
วิธีการเขียนและสรุปเนื้อหาไดครบถวน
1 คะแนน หมายความวา มีความตั้งใจในการเขียนดวยตนเอง เรียงลําดับเนื้อหา ขั้นตอน
แตวิธีการเขียนและการสรุปเนื้อหายังไมดีพอ
0 คะแนน หมายความวา ไมเขียนดวยตนเอง หรือไมมีชิ้นงาน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
4
2–3
0–1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

161
เกณฑการประเมินการจัดทํารายงาน
ระดับ
คะแนน
4

3

2

1

หัวขอการพิจารณา / ระดับการปฏิบตั ิหรือพฤติกรรม
รูปเลม
เนื้อหา
รูปแบบเทคนิค
ขั้นตอน
รายงาน
องคความรู
การนําเสนอ
นําเสนอ
มีความถูกตอง มีเนื้อหา
รูปแบบการนํา มีการนําเสนอ
สะอาดเรียบรอย ครบถวนถูกตอง เสนอจูงใจผูฟง อยางตอเนื่อง
สวยงาม
ตรงประเด็น
และมีรูปแบบ
ราบรื่น เปนไป
มากกวา 2 แบบ ตามขั้นตอน
มีความถูกตอง มีเนื้อหาถูกตอง รูปแบบการนํา การนําเสนอไม
แตไมครบถวนมี ไมครบถวนแต เสนอจูงใจ
ตอเนื่องใน
ความสวยงาม
ตรงประเด็น
ผูฟงและมี
บางสวน ขาม
บาง
เทคนิค 2 แบบ ขั้นตอนบาง
ไมคอยถูกตอง เนื้อหาไมครบ รูปแบบการนํา การนําเสนอไม
ไมครบถวน
ถูกตองบางสวน เสนอมีรูปแบบ ตอเนื่องเปน
สวยงามบาง
ตรงประเด็น
เดียว นาสนใจ สวนใหญ
บางสวน
บางสวน
ไมถูกตอง ไม เนื้อหาไมครบ รูปแบบการนํา
ไมมีขั้นตอน
ครบถวน ขาด ไมถูกตองเปน เสนอมีรูปแบบ สับสน และขาด
ความประณีต
สวนใหญ ตรง เดียว เทคนิคการ ความตอเนื่อง
ประเด็นบางสวน นําเสนอไมนา
สนใจ

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
17 - 20
12 – 16
8 – 11
4–7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

ตอบ
คําถาม
ตอบคําถามได
อยางมีภูมิรู มี
แหลงอางอิงและ
มีความชัดเจน
ตอบคําถามได
คอนขางชัดเจน
มีแหลงอางอิง
ตอบคําถามได
ไมคอยชัดเจนมี
แหลงอางอิงเปน
บางสวน
ตอบคําถามไมได
เปนสวนใหญ

162
เกณฑการประเมินการจัดนิทรรศการและการนําเสนอผลงาน
1. การจัดนิทรรศการ
ประเด็น
การประเมิน
4
ภาพระบบ
ภาพแสดงอวัยวะ
หายใจ
ในระบบหายใจ
ถูกตอง
การนําเสนอ นําเสนอได
ความรู
ถูกตองและ
นาสนใจ

ระดับคะแนน
3
ภาพแสดงอวัยวะ
ในระบบหายใจ
ผิดพลาด 1 แหง
นําเสนอไดถูกตอง
ไมนาสนใจ

2. การนําเสนอผลงาน
ประเด็น
การประเมิน
4
วิธีการ
การนําเสนอมี
นําเสนอ
ลําดับขั้นตอน
นาสนใจและมีสื่อ
ประกอบเหมาะสม
การใชภาษา สื่อความหมาย
ถูกตอง เขาใจ
ชัดเจน ไมวกวน

2
ภาพแสดงอวัยวะ
ในระบบหายใจ
ผิดพลาด 2 แหง
นําเสนอนาสนใจ
ถูกตองเปน
บางสวน

1
ภาพแสดงอวัยวะ
ในระบบหายใจ
ผิดพลาด 3 แหง
นําเสนอนาสนใจ
ถูกตองเปน
บางสวน

ระดับคะแนน
3
การนําเสนอมี
ลําดับขั้นตอนที่
นาสนใจแตไมมี
สื่อประกอบ
สื่อความหมายได
เขาใจ แตพูดวกวน

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 - 16
10 – 13
7–9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

2
การนําเสนอมี
ลําดับขั้นตอนแต
ไมนาสนใจ

1
การนําเสนอไมเปน
ลําดับขั้นตอน

สื่อความหมายได สื่อความหมาย
เขาใจเปนบางสวน ไมเขาใจ
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เกณฑการประเมินการจัดนิทรรศการ
รายการ
ประเมิน
1. สาระความรู
ที่นํามาจัด
นิทรรศการ
2. การนําเสนอ
ความรูแก
ผูชม
นิทรรศการ
3. รูปแบบ
การจัด
นิทรรศการ

ระดับคะแนน
4
สาระความรู
ถูกตอง

3
สาระความรู
ถูกตองเปน
สวนมาก
อธิบายไดชัดเจน อธิบายไดชัดเจน
เปนระบบ ทําให เปนระบบ แตยัง
ผูฟงเขาใจงาย
ขาดความมั่นใจใน
มีความมั่นใจใน การนําเสนอยังมี
การนําเสนอ
ประหมาอยูบาง
รูปแบบการจัด
รูปแบบการจัด
แปลกใหม
นิทรรศการ
นาสนใจ
นาสนใจ

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

2
สาระความรู
ถูกตองเล็กนอย

1
สาระความรู
ไมถูกตอง

อธิบายยังมีความ
สับสนบาง
เล็กนอย

อธิบายไมชัดเจน
สับสน วกวน
เขาใจยาก

รูปแบบการจัด
นิทรรศการ
นาสนใจบางสวน

รูปแบบการจัด
นิทรรศการ
ไมนาสนใจ
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เกณฑการประเมินการจัดนิทรรศการ
1. ดานความรู
ระดับคะแนน 4
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 2
ระดับคะแนน 1
2. การประชาสัมพันธ
ระดับคะแนน 4
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 2
ระดับคะแนน 1
3. รูปแบบนิทรรศการ
ระดับคะแนน 4
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 2
ระดับคะแนน 1

มีเนื้อหาครอบคลุมครบถวน ถูกตอง
มีเนื้อหาถูกตองแตไมครบถวน
มีเนื้อหาถูกตองบางสวน ไมครบถวน
มีเนื้อหาไมถูกตอง
ใชสื่อในการประชาสัมพันธมากกวา 5 ชนิด
ใชสื่อในการประชาสัมพันธจํานวน 4 ชนิด
ใชสื่อในการประชาสัมพันธจํานวน 3 ชนิด
ใชสื่อในการประชาสัมพันธนอยกวา 3 ชนิด
ตกแตงสวยงามนาสนใจมาก มีสื่อนําเสนอมากกวา 5 ชนิด
ตกแตงสวยงามนาสนใจ มีสื่อนําเสนอ 5 ชนิด
ตกแตงสวยงามพอสมควร มีสื่อนําเสนอ 4 ชนิด
ตกแตงยังไมสวยงาม มีสื่อนําเสนอนอยกวา 4 ชนิด

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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เกณฑการประเมินผลการจัดนิทรรศการวันเอดสโลก
รายการ
ประเมิน
1. เนื้อหา
สาระ

ระดับคุณภาพของเกณฑ
ดี (3)
พอใช (2)
ครอบคลุมจุดประสงค
ครอบคลุมจุดประสงคขาด
มีรายละเอียดครบถวน
รายละเอียดในประเด็น
มีตัวอยางประกอบชัดเจน ปลีกยอย ตัวอยาง
ประกอบมีนอย
2. เทคนิคการ การนําเสนอมีรูปแบบ
การนําเสนอมีความ แปลก
นําเสนอ แปลกใหม ประหยัด
ใหม แตไมระหยัด มีการ
มีการใชสื่อเทคโนโลยี
ใชสื่อเทคโนโลยีประกอบ
ประกอบ ผูชมมีสวนรวม นอย ผูชมไมมีสวนรวมใน
กิจกรรม
3. ความ
มีผูชมนิทรรศการมาก
มีผูชมนิทรรศการมาก
สนใจของ ตลอดเวลาที่จดั นิทรรศการ ในระยะแรกเทานั้น
ผูชม
ใหความสนใจ ซักถาม
การซักถามและการจด
และจดบันทึก
บันทึกมีคอนขางนอย

ปรับปรุง (1)
ไมครอบคลุมจุดประสงค
ขาดรายละเอียดเปนสวนใหญ
ตัวอยางประกอบมีนอยมาก
หรือไมมี
นําเสนอรูปแบบธรรมดาไม
นาสนใจ ไมประหยัด มี
การใชสื่อเทคโนโลยีนอย
มาก ผูชมไมมีสวนรวม
มีผูสนใจชมนอยมาก
สวนใหญจะเดินผาน
ไมอานและไมจดบันทึก

รวมคะแนน ……………. คะแนน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
8–9
5–7
3–4

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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เกณฑการประเมินกิจกรรมยืดหยุน
1. ความถูกตอง
• แสดงไดถูกตอง 4 – 5 ทา
• แสดงไดถูกตอง 3 ทา
• แสดงไดถูกตอง 2 ทา
• แสดงไดถูกตอง 1 ทา
2. ความคลองแคลว
• แสดงไดคลองแคลว 4 – 5 ทา
• แสดงไดคลองแคลว 3 ทา
• แสดงไดคลองแคลว 2 ทา
• แสดงไดคลองแคลว 1 ทา
3. การทรงตัว
• การทรงตัวดี 4 – 5 ทา
• การทรงตัวดี 3 ทา
• การทรงตัวดี 2 ทา
• การทรงตัวดี 1 ทา
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

ได
ได
ได
ได

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ได
ได
ได
ได

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ได
ได
ได
ได

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑการประเมินการเสิรฟวอลเลยบอล
ระดับคะแนน
2
1
งานเขียน
ความถูกตอง
เขียนไดครบถวน
เขียนได 2 – 4
หลักการ
ของเนื้อหา
ทั้ง 5 ขั้นตอน
ขั้นตอน
เสิรฟ
ความรับผิดชอบ สงงานครบถวนและ สงงานครบถวนแต
วอลเลยบอล ในการทํางาน ตรงเวลา
ไมตรงเวลาหรือสง
งานตรงเวลา แตไม
ครบถวน
งานวิเคราะห ความถูกตอง
เขียนไดถูกตอง
เขียนไดถูกตอง
ผลสรุป
ของเนื้อหา
ครบทั้ง 5 ขอ
2 – 4 ขอ
เทคนิค
ความรับผิดชอบ สงงานครบถวนและ สงงานครบถวนแต
การเสิรฟ
ในการทํางาน ตรงเวลา
ไมตรงเวลาหรือ
วอลเลยบอล
สงงานตรงเวลา แต
ไมครบถวน
ภาระงาน

รายการประเมิน

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
6–8
3–5
0–2

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

0
เขียนไดต่ํากวา
2 ขั้นตอน
ไมสงงาน

เขียนไดถูกตอง
ต่ํากวา 2 ขอ
ไมสงงาน
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เกณฑการประเมินการเลนเทเบิลเทนนิส
1. การนําเสนอวิธีการจับไม
ลักษณะของงาน
1. ทายืนจับไมถูกตอง
2. การจับไมถูกตอง
3. มีความสัมพันธระหวางทายืนและการจับไม
1. ทายืนจับไมถูกตอง
2. การจับไมถูกตอง
3. ไมมีความสัมพันธระหวางทายืนและการจับไม
ทายืนจับไมหรือการจับไมถูกตองอยางใดอยางหนึ่ง
ทายืนจับไมและการจับไมไมถูกตองทั้งสองอยาง
ไมสามารถยืนหรือจับไมได
2. ทักษะการเดาะลูกหนามือ หลังมือ และสลับหนามือหลังมือ
ลักษณะของงาน
1. เดาะลูกหนามือได 10 ครั้ง
2. เดาะลูกหลังมือได 10 ครั้ง
3. เดาะลูกสลับมือได 10 ครั้ง
ปฏิบัติไดครบตามเกณฑ 2 ใน 3 แบบ
ปฏิบัติไดครบตามเกณฑ 1 ใน 3 แบบ
ปฏิบัติไมไดตามเกณฑทั้ง 3 แบบ
ไมสามารถเดาะลูกไดเลย
3. การกําหนดกติกาการเดาะลูกแบบตาง ๆ
ลักษณะของงาน
สามารถกําหนดกติกาการเดาะลูกแบบตาง ๆ
สามารถกําหนดกติกาการเดาะลูกแบบตาง ๆ
สามารถกําหนดกติกาการเดาะลูกแบบตาง ๆ
สามารถกําหนดกติกาการเดาะลูกแบบตาง ๆ
ไมสามารถกําหนดกติกาการเดาะลูกแบบตาง

เองไดมากกวา 3 ขอ
เองได 3 ขอ
ได 2 ขอ
ได 1 ขอ
ๆ ได

ระดับคะแนน
4

3
2
1
0

ระดับคะแนน
4
3
2
1
0

ระดับคะแนน
4
3
2
1
0
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4. การนําเสนอประโยชนการเดาะลูกแบบตาง ๆ นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
ลักษณะของงาน
ระดับคะแนน
บอกประโยชนของการนําวิธีการเดาะลูกเทเบิลเทนนิสไปใชประโยชน
4
ในชีวิตประจําวันไดมากกวา 3 ขอ
บอกประโยชนของการนําวิธีการเดาะลูกเทเบิลเทนนิสไปใชประโยชน
3
ในชีวิตประจําวันได 3 ขอ
บอกประโยชนของการนําวิธีการเดาะลูกเทเบิลเทนนิสไปใชประโยชน
2
ในชีวิตประจําวันได 2 ขอ
บอกประโยชนของการนําวิธีการเดาะลูกเทเบิลเทนนิสไปใชประโยชน
1
ในชีวิตประจําวันได 1 ขอ
ไมสามารถบอกประโยชนของการนําวิธีการเดาะลูกเทเบิลเทนนิสได
0
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
6–9
3–5
0–2

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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เกณฑการประเมินการรายงานการศึกษาคนควาและการปฏิบตั ิการมวนหนา
ประเด็น
รายงานการศึกษา
คนควา

ระดับ
คะแนน
2

1

ปฏิบัติการ
มวนหนา
1. การนั่งทาเริ่ม

2. การวางมือ

3. การกมหัว

4. การกลับสู
ทาเดิม
5. ความตอเนือ่ ง

0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0

ลักษณะของงาน
- เขียนอธิบายสรุปขั้นตอนการมวนหนาไดครบถวน เริม่ จาก
นั่งทาเริ่ม การวางมือ การกมหัว การกลับสูทาเดิม และมีความ
ตอเนื่อง
- เขียนอธิบายไดครบแตไมเรียงลําดับ หรือเขียนไดไมครบขั้นตอน
แตยังสามารถปฏิบัติไดบาง
- เขียนแลวปฏิบัติไมไดเลย
- นั่งยอง ๆ ดวยปลายเทา เขาติดอก มือทั้งคูยกขึ้นระดับใบหู
หันฝามือไปดานหนา
- นั่งยอง ๆ เต็มเทา เขาไมติดอก มือยกขึ้นไมไดระดับใบหู ไมหัน
ฝามือออกดานหนา
- ปฏิบัติไมไดเลย
- วางมือลงพรอมกันกวางประมาณ 1 ชวงไหลและใหฝา มือติดพื้น
- วางมือลงไมพรอมกัน วางมือลงกวาง หรือแคบกวา 1 ชวงไหล
หรือวางมือแตไมใหฝามือติดกัน
- ไมวางมือเลย
- กมหัวมุดลงไปตรง ๆ
- กมหัวมุดลง แตไมตรง
- ไมกมหัวลงเลย (คอตั้ง)
- กลับสูทาเดิมอยางราบรื่นเปนธรรมชาติ
- กลับสูทาเดิมแตไมราบรื่น
- กลับสูทาเดิมไมได
- มวนหนาติดตอกันอยางราบรื่นเปนธรรมชาติไมนอยกวา 2 ครั้ง
- มวนหนาติดตอกันอยางราบรื่นเปนธรรมชาติได 1 ครั้ง
- มวนหนาติดตอกันไมได
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เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
9 – 12
4–8
0–3

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

172
เกณฑการประเมินทักษะการรับ – สงลูกฟุตบอลดวยเทาในลักษณะตาง ๆ
การยืนเตรียมพรอม

การรับลูกฟุตบอล

ยืนเตรียมตัวหรือวิ่งเหยาะ ๆ หยุดลูกใหนิ่งอยูที่เทาทั้ง
รางกายทุกสวนเตรียมพรอม หลังเทา ขางเทาดานใน
ขางเทาดานนอกและพรอม
ที่จะเลนตอไป
การยืนหรือวิ่งมีการ
หยุดลูกยังไมนิ่งและไม
เตรียมพรอมเปนบางสวน พรอมที่จะเลนตอไป หรือ
หยุดลูกดวยหลังเทา
ขางเทาดานใน ขางเทา
ดานนอกไมครบทั้งสามดาน
รางกายไมมีการเตรียมพรอม หยุดลูกในลักษณะตาง ๆ
ไมได
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
5–6
2–4
0–1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

การสงลูกฟุตบอล
สงลูกฟุตบอลดวยหลังเทา
ขางเทาดานใน ขางเทาดาน
นอกตรงไปยังจุดมุงหมาย
อยางแมนยํา
สงลูกบอลไปยังจุดมุงหมาย
ยังไมแมนหรือสงลูกบอล
ดวยหลังเทา ขางเทาดานใน
และดานนอกไดไมครบทั้ง
สามดาน
สงลูกในลักษณะตาง ๆ
ไมได

ระดับ
คะแนน
2

1

0

173
เกณฑการประเมินทักษะการรับ – สงลูกฟุตบอลไปขางหลัง
การยืน

การวางมือ

ยืนกางขาเล็กนอย
เขาตึงทั้งสองขาง
สายตาจองตรงไป
ขางหนา รางกาย
ทุกสวนพรอมที่จะ
เลนเกม

ยื่นมือไปขางหนา
งอแขนไประดับที่
เหมาะสมกับศีรษะ
ของผูเลนที่อยู
ขางหนา

การสงลูกฟุตบอล

จับลูกฟุตบอลดวย
มือทั้งสองขาง สง
ลูกฟุตบอลขาม
ศีรษะไปขางหลัง
ใหกับเพื่อนศีรษะไม
เหลียวซายและขวา
ปลอยลูกฟุตบอล
เมื่อเพื่อนรับเสร็จ
แลว
ยืนกางขามากหรือ ยื่นมือไปขางหนา
จับลูกฟุตบอลสงไป
นอยเกินไป เขาตึง แตแขนตึงหรือมือ ขางหลังใหเพือ่ นได
ขางเดียว สายตา
สูงหรือต่ํากวาระดับ แตไมขามศีรษะหรือ
ลอกแลก รางกาย ศีรษะของผูเลนที่อยู ปลอยกอนที่เพื่อน
พรอมที่จะเลนใน
ขางหนา
จะรับหรือเจตนา
บางสวน
ถวงเวลาการสงหรือ
เจตนาแกลงสงให
เพื่อนรับไมได
รางกายทุกสวนไมมี ไมยกมือขึ้น
ไมยอมสงลูก
ความพรอม
เตรียมพรอม
ฟุตบอลใหเพือ่ น

การรับลูกฟุตบอล
ยื่นมือไปรับลูก
ฟุตบอลดวยมือทั้ง
สองขาง ลูกฟุตบอล
ไมตกลงพื้น

ระดับ
คะแนน
2

ยื่นมือไปรับลูก
ฟุตบอลดวยมือ
สองขางหรือ
ขางเดียวและตกลง
พื้น แตเก็บขึ้นมา
ใหมได

1

รับลูกฟุตบอลไมได
หรือไมยอมรับลูก
ฟุตบอลหรือเมื่อ
ฟุตบอลตกลงพื้น
ไมยอมเก็บขึน้ มา
เลนใหม

0

174
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
6–8
3–5
0–2

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

175
เกณฑการประเมินการปฏิบตั กิ ิจกรรมบริหารกายและวอลเลยบอลไปใชในชีวิตประจําวัน
รายการประเมิน
1. การเตรียมตัวกอน
การออกกําลังกาย

2. กิจกรรมการ
ออกกําลังกาย

3. ผลการออกกําลังกาย

ขอบงชีค้ ุณภาพ
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

เสื้อกางเกงเหมาะสม
มีสิ่งปองกันการบาดเจ็บ
เลือกสถานที่ออกกําลังกายสะดวกปลอดภัย ไรมลภาวะ
รองเทา ถุงเทาเหมาะสม
มีการอบอุนรางกาย
รางกายไดออกกําลังกายครบทุกสวน
ความหนักเบาเหมาะสมกับเพศ วัย
ชวงเวลาและระยะที่ใชออกกําลังกายเหมาะสม
น้ําหนัก สวนสูง เพิ่มขึ้น
สมรรถภาพทางกายเพิ่มขึ้น
ทักษะการออกกําลังกายพัฒนาขึ้น
พัฒนาการทางสังคมดีขึ้น

เกณฑการใหคะแนน
มีคุณภาพตามขอบงชี้
มีคุณภาพตามขอบงชี้
มีคุณภาพตามขอบงชี้
มีคุณภาพตามขอบงชี้
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4
เกณฑการผาน
สรุป

4
3
2
1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

ได
ได
ได
ได

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก
ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป
 ผาน  ไมผาน

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

176
เกณฑการประเมินจิตพิสัยการปฏิบัติกิจกรรมบริหารกายและวอลเลยบอลไปใชในชีวติ ประจําวัน
รายการประเมิน
1. ระเบียบวินยั

2. เจตคติตอการออก
กําลังกาย

3. น้ําใจนักกีฬา

ขอบงชีค้ ุณภาพ
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

การตรงตอเวลา
ความรับผิดชอบตอหนาที่
การแตงกายเหมาะสมในการเลนกีฬา
เคารพกฎกติกาและขอตกลง
ตระหนักถึงคุณคาของการออกกําลังกาย
ออกกําลังกายเปนประจําทุกวัน
ชื่นชม นิยม ยกยอง ผูทอี่ อกกําลังกาย
ชักชวนผูอนื่ ใหออกกําลังกาย
มีความอดกลั้นสูง
รูจักขอโทษเมื่อผิดพลาด
รูจักใหอภัยเมื่อคนอื่นผิดพลาด
มองโลกในแงดแี ละสรางสรรคมิตรภาพ

เกณฑการใหคะแนน
มีคุณภาพตามขอบงชี้
มีคุณภาพตามขอบงชี้
มีคุณภาพตามขอบงชี้
มีคุณภาพตามขอบงชี้
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4
เกณฑการผาน
สรุป

4
3
2
1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

ได
ได
ได
ได

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก
ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป
 ผาน  ไมผาน

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

177
เกณฑการประเมินการอบอุนรางกาย
รายการประเมิน

ขอบงชีค้ ุณภาพ

1. องคประกอบของกลุม

1. มีคณะกรรมการกลุม
2. มีแผนการทํางานของกลุม
3. มีวัสดุอุปกรณหรือเครื่องอํานวย
ความสะดวก
4. มีการจัดการและงบประมาณ
2. การดําเนินงานของกลุม
1. ความรวมมือรวมใจในกลุม
2. การชวยเหลือซึ่งกันและกัน
3. การยอมรับซึ่งกันและกัน
4. ความกลาแสดงชี้แจงเหตุผล
3. ผลการดําเนินงานของกลุม 1. ผลสัมฤทธิ์ของบุคคล / กลุม
2. คุณภาพของงานกลุม
3. เจตคติที่มีตอ กระบวนการกลุม
4. ความมีน้ําใจรักใครผูกพันในกลุม
เกณฑการใหคะแนน
มีคุณภาพตามขอบงชี้ 4 ขอ ได 4 คะแนน
มีคุณภาพตามขอบงชี้ 3 ขอ ได 3 คะแนน
มีคุณภาพตามขอบงชี้ 2 ขอ ได 2 คะแนน
มีคุณภาพตามขอบงชี้ 1 ขอ ได 1 คะแนน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
ระดับคุณภาพ
11 – 12
ดีมาก
9 – 10
ดี
7–8
พอใช
5–6
ควรปรับปรุง
3–4
ตก
ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป
เกณฑการผาน
สรุป
 ผาน  ไมผาน

4

ระดับคุณภาพ
3
2

1

178
เกณฑการประเมินกิจกรรมการออกกําลังกาย

รายการประเมิน

ตัวบงชี้คุณภาพ

1. การเตรียมตัวกอน 1. เสื้อ กางเกง ถุงเทา รองเทา
ออกกําลังกาย
2. เลือกสถานที่ออกกําลังกายที่เหมาะสม
มีความปลอดภัย สะอาด สภาวะ
สิ่งแวดลอมที่ดี
3. จัดใหมีเครื่องปองกันการบาดเจ็บ
ทางการกีฬา
2. กิจกรรมการ
1. มีการวอรมอัพและวอรมดาวนกอน
ออกกําลังกาย
และหลังประกอบกิจกรรม
2. ออกกําลังกายครบทุกสวนของรางกาย
3. จัดการออกกําลังกาย
4. ใชเวลาการออกกําลังกายประมาณ
30 – 50 นาที
3. ผลการออก
1. น้ําหนัก / สวนสูง
กําลังกาย
2. พัฒนาทางรางกาย อารมณ สังคม
3. มีความสนุกสนานและผอนคลาย
อารมณ มีความสุข
4. รูและเขาใจกฎ กติกาการเลน
5. สมรรถภาพทางกายดีขึ้น
4. จิตพิสัย
1. มองเห็นคุณคาและประโยชนของ
การออกกําลังกาย
2. อยากใหรางกายแข็งแรงและสงางาม
3. อยากเปนนักกีฬาของโรงเรียนและ
ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
4. ออกกําลังกายเปนประจําทุกวัน และ
ชวนเพื่อนมาออกกําลังกาย
5. เลือกกีฬาทีต่ นเองถนัดใชใน
การออกกําลังกาย

4
ดีมาก

ระดับคุณภาพ
3
2
1
ดี พอใช ปรับปรุง

179
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
7–9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

180
เกณฑการประเมินงานเขียนเอกสารประกอบการฝกวอลเลยบอล
ระดับคุณภาพ
หัวขอการประเมิน
ดี
พอใช
3
2
1. ความถูกตองของ สะกดคําไดถกู ตอง
สะกดคําผิดไมเกิน
การสะกดคํา
10 %
2. ความถูกตองของ การนําเสนอขัน้ ตอนใน การนําเสนอขัน้ ตอนใน
ขั้นตอนในการฝก การฝกวอลเลยบอลได การฝกวอลเลยบอลผิด
วอลเลยบอล
ถูกตอง
ไมเกิน 10 %
3. การเลือกใชคํา
อานเรื่องแลวเขาใจเรื่อง อานเรื่องแลวมีขอสงสัย
และสํานวน
ที่เขียนทั้งหมด
เปนบางสวน
4. การนําเสนอเนื้อหา ภาพและเนื้อหาที่เขียน ภาพและเนื้อหา
เหมาะสมมีการผูกเรื่อง เหมาะสม แตการ
ไดชัดเจนนาสนใจ
ผูกเรื่องไมชัดเจน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
10 – 12
7–9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

ปรับปรุง
1
สะกดคําผิดเกิน 10 %
การนําเสนอขัน้ ตอนใน
การฝกวอลเลยบอลผิด
เกิน 10 %
อานเรื่องแลวไมเขาใจ
เปนสวนมาก
ภาพและเนื้อหา
ไมเหมาะสม
การผูกเรื่องไมชัดเจน

181
เกณฑการประเมินรายงานกติกามารยาท
รายการประเมิน

ขอบงชีค้ ุณภาพ

1. รูปเลม

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

2. เนื้อหาสาระ

3. วิธีดําเนินการ

เกณฑการใหคะแนน
มีคุณภาพตามขอบงชี้
มีคุณภาพตามขอบงชี้
มีคุณภาพตามขอบงชี้
มีคุณภาพตามขอบงชี้
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4

มีปกหนา – หลัง
สะอาดเรียบรอย สวยงาม
สวนประกอบถูกตอง
ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ตรงตามจุดประสงคที่กําหนด
เนื้อหาถูกตองชัดเจน
เนื้อหาครบถวน
นําไปใชประโยชนได
มีการวางแผนรวมกัน
ใชกระบวนการกลุม
ดําเนินการตามแผน
มีสรุปผลการทํางานและขอเสนอแนะ

4
3
2
1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

ได
ได
ได
ได

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

4

ระดับคุณภาพ
3
2

1

182
เกณฑการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคในการเลนกีฬา
1. ความตัง้ ใจ
ตั้งใจเลนตลอดการแขงขันดีมาก
ตั้งใจเลนตลอดการแขงขันดี
ตั้งใจเลนตลอดการแขงขันพอใช
ไมคอยตั้งใจเลน
2. ความสามัคคี
มีความสามัคคีดีมาก
มีความสามัคคีดี
มีความสามัคคีพอใช
ไมคอยมีความสามัคคี
3. การควบคุมอารมณ
ควบคุมอารมณไดอยางดีมาก
ควบคุมอารมณไดอยางดี
ควบคุมอารมณไดพอใช
ไมคอยควบคุมอารมณ
4. ความรวมมือ
ใหความชวยเหลือเพื่อนรวมทีมเปนอยางดีมาก
ใหความชวยเหลือเพื่อนรวมทีมเปนอยางดี
ใหความชวยเหลือเพื่อนรวมทีมเปนอยางพอใช
ไมคอยใหความชวยเหลือเพือ่ นรวมทีม
5. มารยาทในการเลน
มีมารยาทในการเลนดีมาก
มีมารยาทในการเลนดี
มีมารยาทในการเลนพอใช
ไมคอยมีมารยาทในการเลน

ได
ได
ได
ได

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ได
ได
ได
ได

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ได
ได
ได
ได

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ได
ได
ได
ได

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ได
ได
ได
ได

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

183
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
17 – 20
13 – 16
9 – 12
5–8

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

184
เกณฑการประเมินการจัดทําสมุดภาพเรื่องวัฏจักรการเจริญเติบโตของมนุษย
ระดับคะแนน
4
3
2
1

เกณฑ
เรียงลําดับภาพวัฏจักรการเจริญเติบโตของมนุษยไดถูกตอง และนําเสนอ
ภาพปจจัยที่มผี ลตอการเจริญเติบโตถูกตอง
เรียงลําดับภาพวัฏจักรการเจริญเติบโตของมนุษยไดถูกตอง และนําเสนอ
ภาพปจจัยที่มผี ลตอการเจริญเติบโตถูกตองเปนบางสวน
เรียงลําดับภาพวัฏจักรการเจริญเติบโตของมนุษยไดถูกตอง และนําเสนอ
ภาพปจจัยที่มผี ลตอการเจริญเติบโตถูกตองเปนสวนนอย
เรียงลําดับภาพวัฏจักรการเจริญเติบโตของมนุษยถูกตองบางสวน และ
นําเสนอภาพปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตถูกตองเปนบางสวน

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

185
เกณฑการประเมินแนวทางในการพัฒนาการเจริญเติบโต
ระดับคะแนน
2

•
•

1
0

•
•
•
•

เกณฑ
ระบุปญหา / วัตถุประสงคในการพัฒนาการเจริญเติบโตของตนเอง
อยางชัดเจน
กําหนดแนวทางในการพัฒนาการเจริญเติบโตของตนเองไดเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพของตนเอง
ระบุปญหา / วัตถุประสงค ไมชัดเจน
มีแนวทางในการพัฒนาไมคอ ยสอดคลองเหมาะสมกับสภาพของตนเอง
ไมระบุปญหา / วัตถุประสงคการพัฒนา
มีแนวทางในการพัฒนาไมเหมาะสม

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 1 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

186
เกณฑการประเมินบันทึกน้ําหนัก สวนสูง และผลการเปรียบเทียบ
คะแนน
4

3
2

1
0

พฤติกรรมการปฏิบตั ิ
1. บันทึกน้ําหนักไดถูกตอง
2. เปรียบเทียบน้ําหนักกับเกณฑไดถูกตอง
3. บันทึกสวนสูงไดถูกตอง
4. เปรียบเทียบสวนสูงกับเกณฑไดถูกตอง
5. เขียนขอเสนอแนะแนวทางปฏิบัติไดตรงตามขอมูล
6. เขียนขอเสนอแนะแนวทางปฏิบัติไดสอดคลองกับหลักการสงเสริม
สุขภาพ
มีขอ 1 , 2 , 3 , 4 และขอ 5 หรือ 6
- มีขอ 1 , 3 และ 2 หรือ 4 1 ขอ และ 5 หรือ 6 1 ขอ
- หรือมีขอ 1 , 3 , 2 และ 4
- หรือมีขอ 1 , 3 , 5 และ 6
มีขอ 1 และ 3
ทําได 1 ขอ

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

187
เกณฑการประเมินการบันทึกน้ําหนัก - สวนสูง
ระดับคะแนน
4
3
2
1

เกณฑ
เปรียบเทียบน้าํ หนัก สวนสูง กับเกณฑไดถูกตอง เสนอแนะแนวทาง
ปฏิบัติตนไดถูกตองตรงตามขอมูล
เปรียบเทียบน้าํ หนัก สวนสูง กับเกณฑไดถูกตอง เสนอแนะแนวทาง
ปฏิบัติตนไดถูกตองเปนบางสวน
เปรียบเทียบน้าํ หนัก สวนสูง กับเกณฑไดถูกตอง เสนอแนะแนวทาง
ปฏิบัติตนไดถูกตองเปนสวนนอย
เปรียบเทียบน้าํ หนัก สวนสูง กับเกณฑถกู เปนสวนนอย เสนอแนะ
แนวทางปฏิบตั ิตนไดถูกตองเปนสวนนอย

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

188
เกณฑการประเมินการนําเสนอประโยชนของการออกกําลังกาย
เกณฑ
บอกประโยชนของการรับสงลูกฟุตบอลที่มีผลตอสุขภาพไดอยางนอย
3 อยางขึ้นไป เชน ทําใหกลามเนื้อขาแข็งแรง รางกายแข็งแรง ฯลฯ

ระดับคะแนน
2

บอกประโยชนของการรับสงลูกฟุตบอลที่มีผลตอสุขภาพไดนอยกวา 3 วิธี

1

บอกประโยชนของการนําวิธีการรับสงลูกฟุตบอลที่มีผลตอสุขภาพไมได

0

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 1 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

189
เกณฑการประเมินการแสดงสถานการณจําลอง
ระดับคะแนน
2
1
0

ลักษณะของงาน
• สาธิตกรณีตัวอยางไดทั้งกรณีอุบัติเหตุและนําไปใชในการแสดง
โดยใชการมวนหนามากกวา 2 กรณี
• สาธิตกรณีตัวอยางที่เกีย่ วของกับการใชการมวนหนาได 1 กรณี
• สาธิตตัวอยางไมไดเลย

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 1 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

190
เกณฑการประเมินการอภิปรายตามสถานการณที่กําหนด
ระดับคะแนน
3
2
1

รายการพฤติกรรม
สรุปเนื้อหาไดตรงประเด็นอยางมีเหตุผล มีความกลาแสดงออก มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค มีการแสดงออกถึงมารยาทการพูดในทีป่ ระชุม
สรุปเนื้อหาจากสถานการณไดตรงประเด็น แตยกเหตุผลประกอบไมชัดเจน
มีความกลาแสดงออก มีความคิดสรางสรรคไดพอสมควร
สรุปเนื้อหาจากสถานการณไดบางสวน มีเหตุผลประกอบไมชัดเจน
ไมกลาแสดงออก ความคิดสรางสรรคไมมีเหตุผลประกอบชัดเจน

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

191
เกณฑการประเมินการวางแผนการทํางานกลุม
ระดับคะแนน
4

3

2

1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ภาระงาน / พฤติกรรม
แสดงขั้นตอนการทํางานอยางชัดเจน ถูกตอง
มีปฏิทินปฏิบัติงานแสดงเวลาประกอบขั้นตอนการทํางานทุกขั้นตอน
งบประมาณ และผูรับผิดชอบครบสมบูรณ
ระยะเวลาที่กําหนดเหมาะสมกับงาน
มีความเปนไปไดสูง
แสดงขั้นตอนการทํางานอยางชัดเจน ถูกตอง
มีปฏิทินปฏิบัติงานแสดงเวลาประกอบ แตขอมูลไมครบทุกขั้นตอน
ระยะเวลาที่กําหนดเหมาะสมกับงานบางงาน
มีความเปนไปได
แสดงขั้นตอนการทํางานถูกตองแตไมชัดเจน
มีปฏิทินปฏิบัติงานแสดงเวลาประกอบแตไมชัดเจน ขอมูลไมครบ
ทุกขั้นตอน
ระยะเวลาที่กําหนดยังไมเหมาะสมกับงาน
พอมีความเปนไปได
แสดงขั้นตอนการทํางานยังไมถูกตอง ขาดความชัดเจน
มีปฏิทินปฏิบัติงานประกอบ
ระยะเวลาที่กําหนดไมเหมาะกับงาน
มีความเปนไปไดนอย

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

192
เกณฑการประเมินทักษะการเสิรฟวอลเลยบอล
ระดับคะแนน
3
2
1
0

การปฏิบตั ิ
เสิรฟไดตามหลักการเสิรฟ ขามตาขาย ลงจุดที่ตองการดวยความรุนแรง
เสิรฟไดตามหลักการเสิรฟ ขามตาขาย ลงจุดที่ตองการ หรือเสิรฟไดตาม
หลักการเสิรฟ ขามตาขายดวยความรุนแรง
เสิรฟไดตามหลักการเสิรฟ ขามตาขาย
เสิรฟไดตามหลักการเสิรฟ ไมขามตาขาย
เสิรฟไมตามหลักการเสิรฟ ขามตาขาย

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

193
เกณฑการประเมินการนําเสนอประโยชนของการรับ - สงลูกฟุตบอลไปใชในชีวิตประจําวัน
ระดับคะแนน
2

1
0

เกณฑ
บอกประโยชนของการนําวิธีการรับสงลูกฟุตบอลไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันไดตั้งแต 3 วิธีขึ้นไป เชน การยกของจากที่สูงในระดับ
ศีรษะ การยกสิ่งของออกจากตูกับขาว ฯลฯ
บอกประโยชนของการนําวิธีการรับสงลูกฟุตบอลไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันไดนอยกวา 3 วิธี
บอกประโยชนของการนําวิธีการรับสงลูกฟุตบอลไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันไมได

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 1 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

194
เกณฑการประเมินการนําเสนอวิธีการรับ - สงลูกฟุตบอล
ระดับคะแนน
2

1
0

เกณฑ
เรียงลําดับการรับ – สง ลูกฟุตบอลไดถูกตอง เริ่มตั้งแตการยืน การวางมือ
การสงลูกฟุตบอล การรับลูกฟุตบอล และใหความรวมมือใน
การทํางานกลุม ดี
เรียงลําดับการรับ – สง ลูกฟุตบอลไดไมถูกตองหรือมีรายการไมครบ
หรือไมคอยใหความรวมมือในการทํางานกลุม
เรียงลําดับการรับ – สง ลูกฟุตบอลไมไดและไมใหความรวมมือใน
การทํางานกลุม

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 1 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

195

196

216

ตัวอยางเกณฑการประเมิน
กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

217
เกณฑการประเมินการทํางานกลุม
ประเด็น
การประเมิน
1. การวางแผน
การปฏิบัติ
งาน
2. ความ
รับผิดชอบ
ตอหนาที่
3. การมี
สวนรวม
4. เวลา

5. การรับฟง
ความ
คิดเห็น

เกณฑการใหระดับคะแนน
4
3
2
มีขั้นตอนการจัด มีขั้นตอนการจัด มีขั้นตอนการจัด
ตําแหนงหนาที่
แตตําแหนงหนาที่ แตตําแหนงหนาที่
ครบถวน
ขาด 1 ตําแหนง ขาด 2 ตําแหนง
ทุกคนมีหนาทีแ่ ละ มีผูมีหนาที่ แตไม มีผูที่ทําหนาที่ แต
ความรับผิดชอบ รับผิดชอบ 1 คน ไมรับผิดชอบ
2 คน
ตอหนาที่ของตน
ทุกคนมีสวนรวม ขาดความรวมมือ ขาดความรวมมือ
ในการปฏิบัติงาน ในกลุม 1 คน
ในกลุม 2 คน
กลุม
เสร็จตามกําหนด เสร็จชากวา
เสร็จชากวา
และผลงานมี
กําหนด 5 นาที กําหนด 7 นาที
คุณภาพ
และผลงานมี
และผลงานมี
คุณภาพ
คุณภาพ
ทุกคนรับฟง
รอยละ 80 ของ รอยละ 60 ของ
ความคิดเห็นซึ่งกัน กลุมรับฟง
กลุมรับฟง
และกันภายในกลุม ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน
ซึ่งกันและกัน

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
17 – 20
13 – 16
9 – 12
5–8

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

1
มีขั้นตอนการจัด
แตตําแหนงหนาที่
ขาด 3 ตําแหนง
มีผูมีหนาที่ แตไม
รับผิดชอบ 3 คน
ขาดความรวมมือ
ในกลุม 3 คน
เสร็จชากวา
กําหนด 10 นาที
และผลงานมี
คุณภาพ
รอยละ 40 ของ
กลุมรับฟง
ความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน
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เกณฑการประเมินการทํางานกลุม
ระดับคะแนน
ประเด็น
3
การประเมิน
ความรับผิดชอบใน ทํางานที่รับมอบหมาย
การทํางาน
อยางเต็มความสามารถ
และพยายามแกปญหา
ดวยตนเองทุกครั้ง
ผลงานมีคุณภาพดี
ความรวมมือใน
รวมมือทํางานกับ
การทํางาน
สมาชิกในกลุม อยาง
เต็มใจทุกครั้ง
ความตั้งใจใน
ทํางานที่ไดรับ
การทํางาน
มอบหมายตาม
กําหนดเวลา
กระบวนการทํางาน ดําเนินการวางแผนและ
ปฏิบัติตามขั้นตอนอยาง
มีระบบ
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
10 – 12
7–9
4–6

2

1

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายเปนบางครั้ง
ไมแกปญหาดวยตนเอง
แตคุณภาพผลงาน
คอนขางดี
ใหความรวมมือและ
แสดงความคิดเห็นเปน
บางครั้ง
ตองคอยระวังใหทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายเปน
บางครั้ง
ดําเนินการวางแผนแต
ปฏิบัติงานไมเปนไป
ตามขั้นตอน

ไมรับผิดชอบตอการ
ทํางานที่รับมอบหมาย /
เสร็จลาชา ผลงานพอใช

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

หลีกเลี่ยงและ
ไมรวมมือ / ไมแสดง
ความคิดเห็นเลย
ตองควบคุมและชี้แจง
การทํางานที่รับ
มอบหมายบอย ๆ
ไมมีการวางแผนที่ดี
ขั้นตอนการปฏิบัติไมมี
ระบบ
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เกณฑการประเมินการทํางานรวมกับผูอื่น
พฤติกรรม

1
ไมคอยได
รวมกลุม
เลี่ยงงาน

การเขารวม
กิจกรรม
ความ
รับผิดชอบ
การมี
กลุมรังเกียจ
สัมพันธภาพ
ความ
คิดเห็น

ไมเคยเสนอ
ความคิดเห็น

2
รวมเปน
ครั้งคราว
เกี่ยงงาน
กลุมไมสนใจ
นัก
ความเห็นที่
เสนอไมดีนกั

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
18 – 20
14 – 17
10 – 13
7–9
4–6

ระดับคะแนน
3
รวมเปน
สวนใหญ
ทํางานเทาที่
มอบ
กลุมใหความ
สนิทสนม
พอประมาณ
เสนอความเห็น
ที่ดีเปนสวน
ใหญ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

4
นาน ๆ จะ
ขาดสักครั้ง
อาสารับงาน
เปนที่รักใคร
นิยมของกลุม
พยายามเสนอ
ความคิดเห็น
ที่ดีเสมอ

5
ไมเคยขาดเลย
อาสารับงาน
เพิ่มเติม
เปนหัวหนา
รับผิดชอบ
งานกลุม
มีความคิดเห็น
ที่ริเริ่ม
สรางสรรค
มีคุณคา
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เกณฑการประเมินดานกระบวนการ “ การนําเสนอหนาชั้นเรียน ”
1. ดานเนื้อหา
ให 1 คะแนน เมื่อเนื้อหาสวนใหญไมถูกตอง
ให 2 คะแนน เมื่อเนื้อหาถูกตอง แตขาดประเด็นที่คอนขางสําคัญ
ให 3 คะแนน เมื่อเนื้อหาถูกตอง แตขาดประเด็นยอยบางประเด็น
ให 4 คะแนน เมื่อเนื้อหาถูกตองครบถวน
2. ความสามารถในการนําเสนอ
ให 1 คะแนน เมื่อนําเสนอผิดพลาดมาก
ให 2 คะแนน เมื่อนําเสนอไมคอยถูกตอง ไมมีประเด็นทีช่ ัดเจน
ให 3 คะแนน เมื่อนําเสนอถูกตองครบถวน ไมเสนอประเด็นใหชดั เจน
ให 4 คะแนน เมื่อนําเสนอถูกตองครบถวน เนนประเด็นสําคัญ
3. การรักษาเวลาและการนําเสนอ
ให 1 คะแนน เมื่อสงผูแทนมานําเสนอเพียงผูเดียว
ให 2 คะแนน เมื่อการนําเสนอเสร็จทันเวลา แตขั้นตอนการนําเสนอไมเปนระบบ
ให 3 คะแนน เมื่อการนําเสนอราบรื่น การทํางานเปนทีมไมคอยสอดคลองกับ
แบงเวลาไมเหมาะสม ทําใหตองเรงในตอนทาย
ให 4 คะแนน เมื่อการนําเสนอราบรื่น การทํางานเปนทีม แบงเวลาในการนําเสนอ
เหมาะสม
4. การตอบคําถามและการแกปญหาเฉพาะหนา
ให 1 คะแนน เมื่อแกปญหาและตอบปญหาไมได
ให 2 คะแนน เมื่อตอบปญหาไดเล็กนอย ครูตองใหความชวยเหลือบาง
ให 3 คะแนน เมื่อแกปญหาไดดี และตอบปญหาไมคอยตรงประเด็น
ให 4 คะแนน เมื่อแกปญหาไดดี และสามารถตอบปญหาไดตรงประเด็น
5. บุคลิกภาพ
ให 1 คะแนน เมื่อมั่นใจและพูดตะกุกตะกักบอย
ให 2 คะแนน เมื่อไมคอยมั่นใจในการนําเสนอ
ให 3 คะแนน เมื่อเสียงเบา แตมีความมัน่ ใจในการนําเสนอ
ให 4 คะแนน เมื่อพูดชัดเจน มีความมั่นใจในการนําเสนอ
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เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
17 – 20
13 – 16
9 – 12
5–8

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

222
เกณฑการประเมินการนําเสนอหนาชัน้ เรียน
เนื้อหา
3 คะแนน มีเนื้อหาครบถวนสมบูรณ
2 คะแนน มีเนื้อหาสวนใหญถูกตอง
1 คะแนน มีเนื้อหาบางสวนถูกตอง
ความสามารถในการนําเสนอ
3 คะแนน นาสนใจ มีสอื่ อุปกรณครบ
2 คะแนน คอนขางนาสนใจ มีสื่ออุปกรณประกอบ
1 คะแนน ไมนาสนใจ และไมมีสื่ออุปกรณ
การตอบคําถาม
3 คะแนน ถูกตองตรงประเด็น
2 คะแนน สวนใหญถูกตอง
1 คะแนน ถูกตองบางสวน
บุคลิกภาพ
3 คะแนน พูดจาฉะฉาน ชัดถอยชัดคํา เชื่อมั่นสูง
2 คะแนน พูดคลองแคลว มีความเชื่อมั่น
1 คะแนน พูดจาติดขัด ไมคอยมีความเชื่อมั่น
เวลา
3 คะแนน ทันตามเวลาทีก่ ําหนดพอดี
2 คะแนน ใกลเคียงกับเวลาที่กําหนด
1 คะแนน ไมสอดคลองกับเวลาที่กําหนด
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 15
11 – 13
8 – 10
5–7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

223
เกณฑการประเมินการใชเครื่องมือในการทํางาน
(1) การใชเครื่องมือ อุปกรณ ไดถูกวิธีและปลอดภัย (4 คะแนน)
- มีทักษะ
ถูกหลักการ
ถูกวิธี
ปลอดภัย
ไดผลงานดี
ให 4 คะแนน
- ขาดทักษะ
ถูกหลักการ
ถูกวิธี
ปลอดภัย
ไดผลงาน
ให 3 คะแนน
- ขาดทักษะ
ไมถูกหลักการ
ถูกวิธี
ปลอดภัย
ไดผลงาน
ให 2 คะแนน
- ขาดทักษะ
ไมถูกหลักการ
ไมถูกวิธี ปลอดภัย
ไดผลงาน
ให 1 คะแนน
- ขาดทักษะ
ไมถูกหลักการ
ไมถูกวิธี ไมปลอดภัย
ไดผลงาน
ให 0 คะแนน
(2) การใชวัสดุอยางประหยัด (4 คะแนน)
- ใชวัสดุเหมาะสมกับงาน ประหยัด ไดประโยชน ผลงานมีคุณภาพ
ให 4 คะแนน
- ใชวัสดุไมเหมาะสมกับงาน ประหยัด ไดประโยชน ผลงานมีคุณภาพ
ให 3 คะแนน
- ใชวัสดุไมเหมาะสมกับงาน ไมประหยัด แตไดประโยชน ผลงานมีคุณภาพพอสมควร
ให 2 คะแนน
- ใชวัสดุไมเหมาะสมกับงาน แตประหยัด ไดประโยชน ไดผลงาน
ให 1 คะแนน
- ใชวัสดุไมประหยัดเลย
ให 0 คะแนน
(3) การทําความสะอาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ สถานที่ปฏิบัตงิ าน (4 คะแนน)
- มีการทําความสะอาดเครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณ จัดเก็บเปนระเบียบ ทําความสะอาด
สถานที่ปฏิบัติงาน แตงกายเรียบรอย ให 4 คะแนน
- มีพฤติกรรมเพียง 3 อยาง ให 3 คะแนน
- มีพฤติกรรมเพียง 2 อยาง ให 2 คะแนน
- มีพฤติกรรมเพียง 1 อยาง ให 1 คะแนน
- ไมมีพฤติกรรมดังกลาวเลย ให 0 คะแนน
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เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
10 – 12
6–9
3–5
0–2

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

225
เกณฑการประเมินการปฏิบตั งิ าน
(1) การทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย (4 คะแนน)
- เอาใจใสและรับผิดชอบงานทุกงานที่ไดรับมอบหมายดวยความตั้งใจและเต็มใจทีจ่ ะ
ทํางานใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
ให 4 คะแนน
- เอาใจใสงานรับผิดชอบเปนสวนใหญ ตั้งใจและเต็มใจทํางานใหเสร็จตามเวลาทีก่ ําหนด
ให 3 คะแนน
- เอาใจใสงานที่รับผิดชอบเปนบางครั้ง มีความตั้งใจในการทํางานไมสม่ําเสมอ ตองมีครู
คอยควบคุมบางครั้ง แตทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด
ให 2 คะแนน
- ทํางานโดยตองมีครูคอยควบคุมตลอดเวลา งานจึงจะเสร็จตามกําหนด ให 1 คะแนน
- หลีกเลี่ยงไมตั้งใจทํางาน ทําใหงานไมเสร็จตามกําหนด
ให 0 คะแนน
(2) ความรวมมือในการทํางาน (4 คะแนน)
เปนความรวมมือของสมาชิกในดานความขยัน – อดทน ความรับผิดชอบ รักการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น และมีการยอมรับบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม
- สมาชิกใหความรวมมือทุกคน
ให 4 คะแนน
- สมาชิกใหความรวมมือ ใน 3 ดาน
ให 3 คะแนน
- สมาชิกใหความรวมมือ ใน 2 ดาน
ให 2 คะแนน
- สมาชิกใหความรวมมือ ใน 1 ดาน
ให 1 คะแนน
- สมาชิกขาดความรวมมือทุกดาน
ให 0 คะแนน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
7–8
4–6
2–3
0–1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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เกณฑการประเมินชิ้นงาน “ การประดิษฐชิ้นงานดวยไมไผ ”
องคประกอบ
ความประณีตสวยงาม

ความคิดริเริ่ม
ประโยชนใชสอน

ดี (3)
มีความละเอียดออน
ประณีตในการทํางาน
อิสระ สวยงาม
โดดเดน
สรางสรรคผลงานได
แปลกใหม
สะดวกในการใชงาน
มีอายุการใชงานนาน
ทนทาน คุมคา

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
8–9
5–7
3–4

ระดับคุณภาพ
พอใช (2)
งานไมละเอียด
รูปแบบเรียบงาย

ปรับปรุง (1)
งานหยาบ ขาดความ
ประณีตสวยงาม

รูปแบบไมแปลกใหม

ลอกเลียนแบบ

นําไปใชประโยชนได
แตอายุการใชงานไม
ทนทาน

นําไปใชประโยชนได
นอย หรือเกือบใช
ประโยชนไมไดเลย

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

227
เกณฑการประเมินการอบคุกกี้ชอกโกแลตชิพ
เกณฑ

อรอย (4)

ดี (3)

ตองปรับปรุง (2)

ใชไมได (1)

จํานวนของ
ชอกโกแลตชิพ

มีชอกโกแลกชิพ
ในทุกคําทีก่ ัดกิน

มีชอกโกแลกชิพ
ประมาณ 75 %
ของการกัดกิน
ตรงกลางชวน
เคี้ยว ตรงขอบ ๆ
กรอบรวน
25 % สีเขม
เกินไป
หรือสีออน
เนื่องจากดิบ

มีชอกโกแลตชิพ
ประมาณ 50 %
ของการกัดกิน
อาจจะกรอบรวน
หรือ 50 % ไมสุก

มีชอกโกแลตชิพ
นอยหรือมาก
เกินไป
เนื้อเหมือนคุกกี้ที่
ใหสุนัขกิน

เนื้อของคุกกี้

ชวนเคีย้ ว

สี

น้ําตาลทอง

รสชาติ

ความเขมขน

สีน้ําตาลเขม
เนื่องจากอบ
นานไป หรือ
สีออนเนื่องจาก
อบนอยไป
เหมือนทํากินเองที่ เหมือนทําจํานวน ไมมีรสชาติ
บาน
มาก

มีความเขมขน
มัน รูสึกวามี
ไขมันสูง

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
17 – 20
13 – 16
9 – 12
5–8

มีสวนผสมของ
ไขมันปานกลาง

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

มีสวนผสมของ
ไขมันนอย

ดํา (ไหม)

เหมือนของเกา
เก็บ มีรสของยา
กันบูด แข็ง
เปนแปง
ไมมีสวนผสมของ
ไขมันเลย

228
เกณฑการประเมินองคความรู : ระบบความคิดรวบยอดจากผังความคิด (Concept Mapping)
ระดับคะแนน 4 แผนภาพผังความคิด (Concept Mapping) สามารถเขียนแผนภาพแสดงความคิด
รวบยอดหลักถูกตองครบถวน และสามารถเชื่อมโยงความคิดรวบยอดหลัก
ดีเลิศ
พรอมทั้งขยายรายละเอียดของแตละความคิดรวบยอดหลักไดถูกตอง ชัดเจน
ตามภาระงาน
ระดับคะแนน 3 แผนภาพผังความคิด (Concept Mapping) แสดงความคิดรวบยอดหลักถูกตอง
ครบถวน และสามารถเชื่อมโยงความคิดรวบยอดหลักไดถูกตอง ขยาย
ดี
รายละเอียดของความคิดรวบยอดหลัก เรื่องความรูในเรื่องเยื่อจากพืชชนิดตาง ๆ
กระบวนการผลิตกระดาษจากพืช และการผลิตไดถูกตองชัดเจน สวนรายละเอียด
ของความคิดรวบยอดหลักอืน่ ๆ ขยายไมชัดเจน แตพอมองเห็นภาพได
ระดับคะแนน 2 แผนภาพผังความคิด (Concept Mapping) แสดงความคิดรวบยอดหลักถูกตอง
ครบถวนและสามารถเชื่อมโยงความคิดรวบยอดหลักไดถูกตอง แตขยาย
ตองพัฒนา
รายละเอียดของความคิดรวบยอดหลักไมชดั เจน มองเห็นภาพการทํางานไม
เพิ่มเติม
ชัดเจน
เล็กนอย
ระดับคะแนน 1 แผนภาพผังความคิด (Concept Mapping) แสดงความคิดรวบยอดหลักถูกตอง
ครบถวน แตเชื่อมโยงความคิดรวบยอดหลัก และขยายรายละเอียดของความคิด
ตองพัฒนา
รวบยอดหลักไมถูกตอง
เพิ่มเติม
มาก
เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

229
เกณฑการประเมินระบบความคิดและการทํางานจากแผนการทํางานของผูเรียน
ระดับคะแนน 4 แผนการทํางานกําหนดเปาหมายการทํางานสอดคลองกับความตองการใชกระดาษ
มีขั้นตอนและวิธีการผลิตนําไปสูการผลิตตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
ดีเลิศ
มีการกําหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินผลการผลิตทุกขั้นตอนอยางมี
ประสิทธิภาพ มีแนวทางแกปญหาชัดเจน
ระดับคะแนน 3 แผนการทํางานกําหนดเปาหมายการทํางานสอดคลองกับความตองการใชกระดาษ
มีขั้นตอนและวิธีการผลิตนําไปสูการผลิตตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
ดี
มีการกําหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินผลการผลิตทุกขั้นตอนอยางมี
ประสิทธิภาพบางขั้นตอน มีแนวทางแกปญหาคราว ๆ
ระดับคะแนน 2 แผนการทํางานกําหนดเปาหมายการทํางานสอดคลองกับความตองการใชกระดาษ
มีขั้นตอนและวิธีการทํางานนําไปสูการผลิตตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพบาง
ตองพัฒนา
ขั้นตอน มีการกําหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินผลการผลิต รวมทั้งแนวทาง
เพิ่มเติม
แกปญหาเพียงคราว ๆ
เล็กนอย
ระดับคะแนน 1 แผนการทํางานกําหนดเปาหมายการทํางานสอดคลองกับความตองการใชกระดาษ
มีขั้นตอนและวิธีการทํางานนําไปสูการผลิตตามเปาหมายที่สิ้นเปลืองวัสดุ เวลา
แรงงาน มีการกําหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินผลการผลิต รวมทั้งแนวทาง
ตองพัฒนา
เพิ่มเติม
แกปญหาเพียงคราว ๆ
มาก
เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

230
เกณฑการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน
ระดับคะแนน 4 ปฏิบัติงานผลิตกระดาษตามบทบาทหนาทีข่ องตนดวยความรับผิดชอบ มีวินัย
ซื่อสัตย อดทน ประณีต รอบคอบ เสียสละ มุงมั่นเพื่อใหไดกระดาษตาม
ดีเลิศ
ตองการ และเสร็จทันเวลาอยางรวดเร็ว มีความรวมมือในกลุมและมีการ
ตรวจสอบผลการทํางานทุกขั้นตอน มีสวนรวมในการแกปญหาการทํางาน มีการ
บันทึกวิธีการทํางานที่ชวยใหผลงานมีคุณภาพทุกขัน้ ตอนอยางละเอียดดวยความ
ซื่อสัตย รวมทั้งบันทึกปญหาและวิธีแกปญหาทุกครั้งดวย
ระดับคะแนน 3 ปฏิบัติงานผลิตกระดาษตามบทบาทหนาทีข่ องตนดวยความรับผิดชอบ มีวินัย
ซื่อสัตย อดทน ประณีต รอบคอบ เสียสละ มุงมั่นเพื่อใหไดกระดาษตาม
ดี
ตองการ และเสร็จทันเวลาสูง ใหความรวมมือกลุมในการตรวจสอบผลการ
ทํางานบางขั้นตอน และรวมแกปญหาในบางครั้ง มีการบันทึกวิธีการทํางาน
ปญหาและวิธีแกปญหาอยางคราว ๆ
ระดับคะแนน 2 ปฏิบัติงานผลิตกระดาษตามบทบาทหนาทีข่ องตนดวยความรับผิดชอบ มีวินัย
ซื่อสัตย อดทน ประณีต รอบคอบ เสียสละ มุงมั่นเพื่อใหไดกระดาษตาม
ตองพัฒนา
ตองการ และเสร็จทันเวลาสูง ใหความรวมมือกลุมในการตรวจสอบผลการ
เพิ่มเติม
ทํางานบางขั้นตอน และรวมแกปญหาในบางครั้ง มีการบันทึกวิธีการทํางาน
เล็กนอย
ปญหาและวิธีแกปญหาอยางคราว ๆ
ระดับคะแนน 1 ปฏิบัติงานผลิตกระดาษตามบทบาทหนาทีข่ องตนดวยความรับผิดชอบ
มีความอดทนตอการทํางานนอย
ตองพัฒนา
เพิ่มเติม
มาก
เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

231
เกณฑการประเมินผลการประเมินความสําเร็จของผูเรียน
ระดับคะแนน 4 • กระดาษมีความคงทนไมฉีกขาดงาย มีเสนใจเรียบสม่ําเสมอกัน ทั้งแผน
ลวดลายและสีของกระดาษแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรคตามแผน
ดีเลิศ
ที่วางไว
• ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาคนควา การวางแผน และการปฏิบัติงานสําเร็จ
ตามเปาหมาย ทั้งในภาพรวมและความเชือ่ มโยงของสวนยอย ตั้งแตเริ่มตน
จนสิ้นสุด ชัดเจน มีหลักฐานอางอิงนาเชือ่ ถือ ใชภาษาชวนฟง มีชวี ติ ชีวา
นาสนใจ
• เอกสารรายงานผลการดําเนินงานแสดงใหเห็นการทํางานตั้งแตตน จนจบ
ชัดเจนและสอดคลองกับการนําเสนอดวยวาจา
ระดับคะแนน 3 • กระดาษมีความคงทนไมฉีกขาดงาย มีเสนใจเรียบสม่ําเสมอกัน ทั้งแผน
ลวดลายและสีของกระดาษแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรคตามแผน
ดี
ที่วางไว
• ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาคนควา การวางแผน และการปฏิบัติงานสําเร็จ
ตามเปาหมาย ทั้งในภาพรวมและความเชือ่ มโยงของสวนยอย ตั้งแตเริม่ ตน
จนสิ้นสุด มีหลักฐานอางอิง นาเชื่อถือ แตใชภาษาขาดความมีชีวิตชีวา
ไมนาสนใจ
• เอกสารรายงานผลการดําเนินงานแสดงใหเห็นการทํางานตั้งแตตน จนจบ
ชัดเจนและสอดคลองกับการนําเสนอดวยวาจา
ระดับคะแนน 2 • กระดาษมีความคงทนไมฉีกขาดงาย มีเสนใยเรียบสม่ําเสมอเกือบ ทั้งแผน
ลวดลายสีตางจากที่ออกแบบไวเล็กนอย
ตองพัฒนา
• ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาคนควา การวางแผน และการปฏิบัติงานสําเร็จ
เพิ่มเติม
ตามเปาหมาย ทั้งในภาพรวมและความเชือ่ มโยงของสวนยอย ตั้งแตเริ่มตน
เล็กนอย
จนสิ้นสุด ชัดเจน มีหลักฐานอางอิง นาเชือ่ ถือ แตใชภาษาขาดความมี
ชีวิตชีวา ไมนา สนใจ
• เอกสารรายงานผลการดําเนินงานแสดงใหเห็นการทํางานตั้งแตตน จนจบ
ชัดเจนและสอดคลองกับการนําเสนอดวยวาจา

232
ระดับคะแนน 1 • กระดาษมีความคงทนนอยฉีกขาดงาย มีเสนใยไมเรียบ ลวดลายสีสันตางจาก
ที่ออกแบบไวมาก
ตองพัฒนา
• ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาคนควา การวางแผน และการปฏิบัติงานไมเปน
เพิ่มเติม
ระบบ ขาดความเชื่อมโยงทัง้ ในภาพรวมและสวนยอย
มาก
• เอกสารรายงานผลการดําเนินงานมีลักษณะเชนเดียวกับการรายงานดวยวาจา
เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

233
เกณฑการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ
ระดับคะแนน
4

3

2

1

เกณฑ
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

ออกแบบไดครบถวน ถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนด
การคิดคํานวณถูกตอง และอธิบายเหตุผลไดถูกตองชัดเจน
ใชมาตราสวนในการวางแผนผังไดถูกตอง เหมาะสม
ออกแบบไดครบถวน ถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนด
การคิดคํานวณถูกตอง และอธิบายเหตุผลไดถูกตองชัดเจน
วาดแผนผังตําแหนงการจัดวางโดยใชมาตราสวนไมถูกตอง
ออกแบบไดครบถวน ถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนด
การคิดคํานวณถูกตอง แตอธิบายเหตุผลไมชัดเจน
วาดแผนผังโดยใชมาตราสวนไมถูกตอง
ออกแบบไดครบถวน ถูกตอง แตขาดเหตุผลประกอบ
การคํานวณไมถูกตอง
วาดแผนผังอยางคราว ๆ

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

234
เกณฑการประเมินความสามารถดานกระบวนการทํางาน
ระดับ 5 รวมมือกับผูอื่นเพือ่ พัฒนา
การกําหนดเปาหมาย วางแผน และ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสังคมไดอยาง
ถาวร
ระดับ 4 มีความคิดริเริ่ม สามารถจินตนาการนํา
รูปแบบวิธีการปฏิบัติงานมาใชกําหนดเปาหมาย
ในการทํางานได
ระดับ 3 วิเคราะห สังเคราะหเปาหมาย วางแผน และ
ปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ
ระดับ 2 ปรับปรุงเปาหมายในการทํางานใหชัดเจน สามารถวางแผนใน
การปฏิบัติงานไดดีขึ้น
ระดับ 1 สามารถคาดการณ กําหนดเปาหมาย วางแผน และปฏิบัติงานตามแบบที่
กําหนดได
เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

235
เกณฑการประเมินความสามารถดานผลการทํางาน
ระดับ 5 เปนแบบอยางที่ดี ถายทอดและ
ชวยพัฒนาผูอื่นได
ระดับ 4 สรางสรรคพัฒนารูปแบบใหม ๆ อยูเสมอ
ระดับ 3 ใชรูปแบบใหมทดี่ กี วารูปแบบเดิม
ระดับ 2 ดัดแปลงจากรูปแบบเดิมที่กําหนดให
ระดับ 1 ทําตามแบบหรือทําตามตัวอยางทีก่ ําหนดให
เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

236
เกณฑการประเมินการเขียนรายงานเรื่องประวัติการเลี้ยงโคนม
5 หมายถึง
4 หมายถึง
3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

รายงานมีความครอบคลุม และชัดเจนในทุกประเด็น คือ ผูทําการเลี้ยง เวลา
สถานที่ พันธุ ปญหา และแนวทางในการแกปญหา
รายงานมีความครอบคลุมแตไมชัดเจนในบางประเด็นตอไปนี้ ผูทําการเลี้ยง
เวลา สถานที่ พันธุ ปญหา และแนวทางแกปญหา
รายงานขาดความครอบคลุม 1 – 2 ประเด็น จากรายการตอไปนี้ คือ
ผูทําการเลี้ยง เวลา สถานที่ พันธุ ปญหา และแนวทางแกปญหา
รายงานขาดความครอบคลุม 3 ประเด็น จากรายการตอไปนี้ คือ
ผูทําการเลี้ยง เวลา สถานที่ พันธุ ปญหา และแนวทางแกปญหา
รายงานขาดความครอบคลุมมากกวา 3 ประเด็น

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

288

ตัวอยางเกณฑการประเมิน
การทํางานกลุม

289
เกณฑการประเมินการทํางานกลุม
ระดับคะแนน
ประเด็น
4
การประเมิน
ความรวมมือ
สมาชิกในกลุม ทุก
คนรวมมือกัน
ทํางาน มีการ
ประสานงานที่ดี
เปดโอกาสให
สมาชิกกลุมอื่น
มีสวนรวมใน
กิจกรรม
ตลอดเวลา
การนําเสนอ
ขั้นตอน
มีการกําหนด
การทํางาน
ขั้นตอนการ
ทํางานที่ชัดเจน
ตั้งแตเริ่มทํางาน
จนกระทั่งเห็น
ผลงานสมบูรณ

3

2

1

สมาชิกในกลุม ทุก
คนรวมมือกัน
ทํางาน สวนใหญ
มีการประสานงาน
ที่ดี เปดโอกาสให
สมาชิกกลุมอื่นมี
สวนรวมใน
กิจกรรมบางชวง
ของการนําเสนอ

สมาชิกในกลุม ทุก
คนทํางานที่ไดรับ
มอบหมายแตยัง
ขาดการ
ประสานงานใน
กลุม เปดโอกาส
ใหสมาชิกกลุม อื่น
มีสวนรวมนอย
มากในชวงของ
การนําเสนอ
มีการกําหนด
ขั้นตอนการ
ทํางานแตยังมี
ความสําเร็จของ
งานไมคอย
สมบูรณ

สมาชิกในกลุม
บางคนไมทํางาน
กลุม ขาดการ
ประสานงาน
สมาชิกกลุมอื่น
ไมมีโอกาสเขา
รวมกิจกรรม
ในชวงของการ
นําเสนอ

การแสดงความ
คิดเห็น

สมาชิกทุกคน
รวมแสดง
ความคิดเห็น

มีการกําหนด
ขั้นตอนการ
ทํางานคอนขาง
ชัดเจนตั้งแตเริม่
การทํางาน
จนกระทั่งเห็น
ผลงานสมบูรณ
สมาชิกสวนใหญ
รวมแสดง
ความคิดเห็น

ความรับผิดชอบ

สมาชิกทุก
คนทํางานที่ไดรับ
มอบหมายจนงาน
เสร็จสิ้นสมบูรณ
ทันเวลา

สมาชิกสวนใหญ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายจน
เสร็จสิ้นสมบูรณ
ทันเวลา

สมาชิกมากกวา
ครึ่งรวมแสดง
ความคิดเห็น

มีการกําหนด
ขั้นตอนการ
ทํางานไมชัดเจน
ทําใหผลงานไม
สมบูรณ

สมาชิกไมให
ความรวมมือใน
การแสดง
ความคิดเห็น
สมาชิกบางคน
สมาชิกไมมี
เลี่ยงงาน ไมทาํ
ความรับผิดชอบ
หนาที่ตามที่ไดรับ ทําใหงานไม
มอบหมาย งาน
บรรลุเปาหมาย
เสร็จแตไมคอย
สมบูรณทันเวลา

290
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
7–9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

291
เกณฑการประเมินการทํางานกลุม
ระดับคะแนน
ประเด็น
4
การประเมิน
ความรวมมือ
วางแผนรวมกัน
ในการทํางาน
ยอมรับขอตกลง
ของกลุม ทําตาม
ขั้นตอน
ชวยเหลือเพื่อนใน
กลุม
ทัศนคติที่ดีตอ
มีสวนรวม
การทํางาน
รับผิดชอบ ตั้งใจ
เต็มใจทํางานที่รับ
มอบหมายอยางมี
ความสุข

3

2

1

สวนใหญรวม
วางแผน ยอมรับ
ขอตกลง ทําตาม
ขั้นตอน
ชวยเหลือเพื่อนใน
กลุม
สวนใหญ
รับผิดชอบ ตั้งใจ
ทํางานที่รับ
มอบหมายอยางมี
ความสุข

วางแผนรวมกัน
ทําตามขั้นตอน
นอย ไมชว ยเหลือ
เพื่อนในกลุม

บางคนรวม
วางแผนไมทําตาม
ขอตกลง ไม
ชวยเหลือเพื่อน
ในกลุม

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
7–8
4–6
2–3

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

บางคนรับผิดชอบ ขาดความ
ตั้งใจทํางานทีร่ ับ รับผิดชอบ
มอบหมาย
ทํางานที่รบั
มอบหมายไม
สําเร็จ

292
เกณฑการประเมินกระบวนการกลุม
รายการประเมิน
1. องคประกอบ
ของกลุม

2. การแสดง
ความคิดเห็น

3. นําเสนอผล
การประชุม

ระดับคุณภาพของเกณฑ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช)
1 (ปรับปรุง)
- มีคณะกรรมการ - มีคณะกรรมการ - มีคณะกรรมการ - ไมมีรูปแบบ
- บทบาทหนาที่ - บทบาทหนาที่ - หัวขอประชุม
- หัวขอประชุม - หัวขอประชุม
- วิธีดําเนินการ
- บรรยากาศไม
- ปฏิบัติตาม
- การยอมรับ
- ไมมีเอกสาร
เปนประชาธิปขอตกลง
- เปนประชาธิปแสดงความ
ไตย
- ทุกคนยอมรับ
ไตย
คิดเห็น
- ไมมีการแสดง
ความคิดเห็น
- มีความคิด
- ขาดการมี
ความคิดเห็น
- เปนประชาธิปสรางสรรค
สวนรวม
ไตย
- ขาดการสรุป
- มีความคิด
สรางสรรค
- มีอิสระใน
การพูด
- สรุปประเด็น
- มีการบันทึก
- มีการบันทึก
- ขาดความมัน่ ใจ - มีการนําเสนอ
การประชุม
การประชุม
ในตัวเอง
- ความพรอมใน - มีความพรอม
- มีความพรอม
การนําเสนอ
ในการนําเสนอ - สื่อที่ใชใน
การนําเสนอ
ผลงาน
- สื่อที่ใชใน
- สื่อที่ใชในการ
การนําเสนอ
นําเสนอ
- ลําดับความ
สําคัญของ
เนื้อหา
- วิธีการนําเสนอ

293
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

แตระดับคุณภาพพอใชขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

275

ตัวอยางเกณฑการประเมิน
การเขียนรายงาน

276
เกณฑการประเมินการเขียนรายงาน
รายการประเมิน
4 (ดีมาก)
(1) รูปเลม

(2) เนื้อหาสาระ

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4

(3) วิธีดําเนินการ 3.1
3.2
3.3
3.4

ระดับคุณภาพของเกณฑ
3 (ดี)
2 (พอใช)

1 (ปรับปรุง)

หมายเหตุ
4 ขอ ได
3 ขอ ได
2 ขอ ได
1 ขอ ได

ระดับคุณภาพ
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ปก
สวยงาม
สวนประกอบ
ริเริ่มสรางสรรค
ตรงตามจุดประสงค
เนื้อหาถูกตอง
เนื้อหาครบถวน
นําไปใช
ประโยชนได
มีการวางแผน
ใชกระบวนการกลุม
ดําเนินการตามแผน
สรุป / ขอเสนอแนะ

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

277
เกณฑการประเมินการเขียนรายงานการศึกษาคนควา
1. ชื่อเรื่อง
2 คะแนน เมื่อ ชื่อเรื่องสอดคลองกับสถานการณและมีความชัดเจน
1 คะแนน เมื่อ ชื่อเรื่องสอดคลองกับสถานการณแตไมมคี วามชัดเจน
0 คะแนน เมื่อ ชื่อเรื่องไมสอดคลองกับสถานการณและไมมีความชัดเจน
2. ที่มาและความสําคัญ
2 คะแนน เมื่อ ระบุปญหาและความสําคัญของปญหาไดสอดคลองและชัดเจน
1 คะแนน เมื่อ ระบุปญหาและความสําคัญของปญหาไดสอดคลองแตไมชัดเจน
0 คะแนน เมื่อ ระบุปญหาและความสําคัญของปญหาไมสอดคลองและไมชัดเจน
3. กําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
2 คะแนน เมื่อ กําหนดความหมายและขอบเขตของคํานิยามไดชดั เจนและสามารถ
สังเกตและวัดได
1 คะแนน เมื่อ กําหนดความหมายและขอบเขตของคํานิยามไดชดั เจนแตไมสามารถ
สังเกตและวัดได
0 คะแนน เมื่อ กําหนดความหมายและขอบเขตของคํานิยามไมชัดเจน ไมสามารถ
สังเกตและวัดไมได
4. จุดมุงหมาย
2 คะแนน เมื่อ ระบุสิ่งที่ตองการศึกษาสอดคลองกับชื่อเรื่องและชัดเจน
1 คะแนน เมื่อ ระบุสิ่งที่ตองการศึกษาสอดคลองกับชื่อเรื่องแตไมชัดเจน
0 คะแนน เมื่อ ระบุสิ่งที่ตองการศึกษาไมสอดคลองกับชื่อเรื่องและไมชัดเจน
5. สมมติฐานในการศึกษา
2 คะแนน เมื่อ เขียนขอความที่บอกความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม
ไดถูกตองเปนเหตุเปนผล
1 คะแนน เมื่อ เขียนขอความที่บอกความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม
ไดแตไมเปนเหตุเปนผล
0 คะแนน เมื่อ เขียนขอความที่ไมแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม
6. ตัวแปรที่ศกึ ษา
2 คะแนน เมื่อ กําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมไดถกู ตอง
1 คะแนน เมื่อ กําหนดตัวแปรไดถูกตอง 2 ใน 3
0 คะแนน เมื่อ กําหนดตัวแปรไมถูกตอง
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7. อุปกรณที่ใช
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน
8. วิธีการศึกษา
2 คะแนน

เมื่อ กําหนดอุปกรณที่ใชเหมาะสมและสอดคลองกับวิธีการศึกษาทุกขัน้ ตอน
เมื่อ กําหนดอุปกรณที่ใชเหมาะสมและสอดคลองกับวิธีการศึกษาบางขั้นตอน
เมื่อ กําหนดอุปกรณที่ใชไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับวิธีการศึกษา

เมื่อ กําหนดวิธีการศึกษาเปนไปตามลําดับขั้นตอนไดอยางตอเนื่องและ
ถูกตองทุกตอน
1 คะแนน เมื่อ กําหนดวิธีการศึกษาเปนไปตามลําดับขั้นตอนไดอยางตอเนื่องและ
ถูกตองเพียงบางตอน
0 คะแนน เมื่อ กําหนดวิธีการศึกษาไมถูกตอง
9. ผลการศึกษา
2 คะแนน เมื่อ แสดงผลการศึกษาไดอยางถูกตองและนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
1 คะแนน เมื่อ แสดงผลการศึกษาไดอยางถูกตองแตนําเสนอขอมูลไมเหมาะสม
0 คะแนน เมื่อ แสดงผลการศึกษาไดไมถูกตอง
10. สรุปผล
2 คะแนน เมื่อ สรุปผลใหเห็นถึงความสัมพันธของขอมูลกับตัวแปรทีศ่ ึกษาไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
1 คะแนน เมื่อ สรุปผลใหเห็นถึงความสัมพันธของขอมูลกับตัวแปรทีศ่ ึกษาไดเพียง
บางตัวแปร
0 คะแนน เมื่อ ไมสามารถแสดงความสัมพันธของขอมูลที่ไดกับตัวแปรที่ศึกษา
11. ความประณีต สะอาด เรียบรอย
2 คะแนน เมื่อ ผลงานมีความประณีต สะอาด เรียบรอยอยูในขัน้ ดีมาก
1 คะแนน เมื่อ ผลงานมีความประณีต สะอาด เรียบรอยอยูในขัน้ พอใช
0 คะแนน เมื่อ ผลงานมีความประณีต สะอาด เรียบรอยอยูในขัน้ ควรปรับปรุง
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
ระดับคุณภาพ
15 – 22
ดี
7 – 14
พอใช
0–6
ควรปรับปรุง
เกณฑการผาน
ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป
สรุป
 ผาน  ไมผาน
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เกณฑการประเมินผลงาน
รายงานเรื่อง .................................................................................
รายการประเมิน
1. เนื้อหาสาระ
ของรายงาน

2. รูปแบบการ
จัดทํารายงาน

3. ความถูกตอง
ในวิธีการ
นําเสนอ
4. ความสะอาด
เรียบรอย

ระดับคุณภาพ
ดี (3)
พอใช (2)
ปรับปรุง (1)
ครอบคลุมจุดประสงค
ครอบคลุมจุดประสงค
ครอบคลุมจุดประสงค
ทันเหตุการณและมีแหลง ทันเหตุการณและมีแหลง ไมทันเหตุการณและ
อางอิง 2 ชนิดขึ้นไป
อางอิงต่ํากวา 2 ชนิด
มีแหลงอางอิงต่ํากวา
2 ชนิด
ครบถวนสมบูรณทั้งปก บกพรองในบางสวน
ไมยึดถือรูปแบบการทํา
คํานํา สารบัญ เนื้อหา เชน ปก คํานํา สารบัญ รายงาน และบกพรอง
และบรรณานุกรม
แตยังมีเนื้อหา และ
เปนสวนใหญเกือบ
บรรณานุกรม
ทุกสวน
ไมมีขอบกพรองในการ มีขอบกพรองเพียง
มีขอบกพรองในประเด็น
เลือกใชหลักทฤษฎีใน
เล็กนอยในประเด็น
หลักของการนําทฤษฎี
การนําเสนอขอมูล
ปลีกยอย
มาใช
ผลงานสะอาด เรียบรอย มีขอบกพรองเกี่ยวกับ
ผลงานสกปรก เลอะเทอะ
ประณีต แสดงถึงความ ความเรียบรอยใน
แสดงถึงเจตนาในการรีบ
ตั้งใจทําตลอดทั้งฉบับ
บางสวนของงาน
ทํางาน ผลงานไมนาอาน
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
10 – 12
7–9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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เกณฑการประเมินการรายงานเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐที่นักเรียนจัดทําขึน้
เกณฑ
จุดมุงหมาย

คุณลักษณะ

การวิพากษ
วิจารณ

คุณภาพ
ยอดเยี่ยม (4)
รายงานนี้มกี าร
อธิบายถึง
จุดมุงหมายทีส่ ําคัญ
ของการประดิษฐ
รวมถึงจุดมุงหมาย
อื่นที่ไมไดเปน
จุดมุงหมายหลัก
รายงานมีรายละเอียด
ทั้งคุณลักษณะสําคัญ
คุณลักษณะซอนเรน
ของสิ่งประดิษฐและ
มีการอธิบายวา
คุณลักษณะเหลานี้
จะชวยให
จุดมุงหมายของ
การประดิษฐ
บรรลุผลไดอยางไร
รายงานมีการ
อภิปรายถึงจุดเดน
จุดดอยของ
สิ่งประดิษฐและ
มีขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแกไขให
ดีขึ้น

ดี (3)
รายงานนี้มกี าร
อธิบายถึง
จุดมุงหมายทีส่ ําคัญ
ของการประดิษฐที่
สําคัญ

พอใช (2)
ควรปรับปรุง (1)
รายงานนี้มกี าร
รายงานนี้ไมมกี าร
อธิบายถึง
กลาวถึงจุดมุงหมาย
จุดมุงหมายของการ ของการประดิษฐ
ประดิษฐ แตขาด
จุดมุงหมายหลัก

รายงานมี
รายละเอียดของ
คุณลักษณะสําคัญ
ของสิ่งประดิษฐ
และมีการอธิบายวา
คุณลักษณะหลัก
เหลานี้ชวยให
จุดมุงหมายของ
การประดิษฐ
บรรลุผลไดอยางไร
รายงานมีการ
อภิปรายถึงจุดเดน
จุดดอยของ
สิ่งประดิษฐไมได
กลาวถึงทั้งสองดาน

รายงานไมไดให
รายละเอียด
คุณลักษณะ
บางประการของ
การประดิษฐและ
มีการอธิบายไม
ครบถวนวา
คุณลักษณะเหลานี้
ชวยใหจดุ มุงหมาย
บรรลุผลไดอยางไร
รายงานมีการ
อภิปรายถึงจุดเดน
จุดดอยเพียงดานใด
ดานหนึ่งเทานัน้

รายงานไมไดให
รายละเอียดเกีย่ วกับ
คุณลักษณะของ
สิ่งประดิษฐหรือ
ไมไดกลาวถึงวา
คุณลักษณะเหลานี้
ชวยใหจดุ มุงหมาย
บรรลุผลไดอยางไร

รายงานไมมีการ
กลาวถึงจุดเดน
หรือจุดดอยของ
สิ่งประดิษฐ
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คุณภาพ

เกณฑ

ยอดเยี่ยม (4)
ความตอเนื่อง รายงานมีความ
ตอเนื่องอยาง
เหมาะสมระหวาง
จุดมุงหมาย
คุณลักษณะของ
สิ่งประดิษฐและ
ปรากฏการณตาง ๆ
ที่หลากหลาย

ดี (3)
รายงานมีความ
ตอเนื่องอยาง
เหมาะสมระหวาง
จุดมุงหมาย
คุณลักษณะของ
สิ่งประดิษฐและ
ปรากฏการณหนึ่ง
หรือสอง
ปรากฏการณ

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
7–9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

พอใช (2)
รายงานขาดความ
ตอเนื่องและไม
ชัดเจนระหวาง
สิ่งประดิษฐและ
ปรากฏการณอื่น ๆ

ควรปรับปรุง (1)
รายงานไมมีความ
ตอเนื่องระหวาง
สิ่งประดิษฐกบั
สิ่งเชื่อมโยงอื่น ๆ
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ประเด็น
การประเมิน
1. ภาษา
1.
2.
3.
2. เนื้อหา

1.
2.
3.

3. ภาพ
ประกอบ

4.
1.
2.
3.
4.

4. กลวิธี
นําเสนอ

1.
2.
3.
4.
5.

เกณฑการประเมินการตรวจผลงานรายบุคคล
เกณฑการใหระดับคะแนน
4
3
2
ใชภาษาไดถูกตอง 1. ใชภาษาไดถกู ตอง 1. ใชภาษาไดถกู ตอง
ใชภาษาได
2. ใชภาษาได
2. ใชภาษาได
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
ใชภาษาเขาใจ
3. ใชภาษาเขาใจงาย 3. ใชภาษาเขาใจยาก
งาย ๆ
มีการเรียงลําดับ 1. มีการเรียงลําดับ 1. มีการเรียงลําดับ
เนื้อหาเหมาะสม
เนื้อหาเหมาะสม
เนื้อหาเหมาะสม
เนื้อหามีความ
2. เนื้อหามีความ
2. เนื้อหามีความ
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
เนื้อหาสาระมี
3. เนื้อหามีสาระ
3. เนื้อหามีสาระ
ประโยชน
มีประโยชน
มีประโยชนนอย
ใหแงคดิ
4. ใหแงคดิ นอย
4. ใหแงคดิ นอย
สีสันสวยงาม
1. สีสันสวยงาม
1. สีสันสวยงาม
มีความสัมพันธ 2. มีความสัมพันธ 2. มีความสัมพันธ
กับเนื้อเรื่อง
กับเนื้อเรื่อง
กับเนื้อเรื่อง
ภาพมีขนาด
3. ภาพมีขนาด
3. ภาพมีขนาดไม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
องคประกอบ
4. องคประกอบ
4. องคประกอบ
เหมาะสม
ไมครบ
ไมครบ
1. มีการนําเขาสู
มีการนําเขาสู
1. มีการนําเขาสู
เนื้อเรื่อง
เนื้อเรื่อง
เนื้อเรื่อง
มีความสัมพันธ 2. มีความสัมพันธกับ 2. มีความสัมพันธกับ
เนื้อเรื่อง
กับเนื้อเรื่อง
เนื้อเรื่อง
เราใจชวนติดตาม 3. มีความเราใจชวน 3. ไมเราใจชวน
ติดตาม
มีความมั่นใจใน
ติดตามนอย
การนําเสนอ
4. มีความมัน่ ใจใน 4. ไมมีความมัน่ ใจใน
การนําเสนอ
การนําเสนอ
ใชเวลาตาม
5. ใชเวลาเกินจากที่ 5. ใชเวลาเกินจากที่
กําหนด
กําหนด 1 นาที
กําหนด 1 นาที

1
1. ใชภาษาไดถกู ตอง
2. ใชภาษาไม
เหมาะสม
3. ใชภาษาไมเขาใจ
เลย
1. มีการเรียงลําดับ
เนื้อหาเหมาะสม
2. เนื้อหาไมมคี วาม
ตอเนื่อง
3. เนื้อหาสาระมี
ประโยชนนอย
4. ไมใหแงคดิ
1. สีสันสวยงาม
2. ไมมีความสัมพันธ
กับเนื้อเรื่อง
3. ภาพมีขนาด
ไมเหมาะสม
4. องคประกอบ
ไมครบ
1. มีการนําเขาสู
เนื้อเรื่อง
2. ไมมีความสัมพันธ
กับเนื้อเรื่อง
3. ไมเราใจชวน
ติดตาม
4. ไมมีความมัน่ ใจใน
การนําเสนอ
5. ใชเวลาเกินจากที่
กําหนดมากกวา
2 นาที
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เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
7–9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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เกณฑการประเมินรายงานโครงการวิจัย
ประเด็น วิทยานิพนธ / การหา /
การ
ปญหา /
การเลือกและ วิเคราะห
คําถาม
ประเมิน
คะแนน
ขอมูล
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
4

การ
สังเคราะห

นักเรียน
กําหนดคําถาม รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล ปรับปรุง
ที่รวบรวมมา
จากแหลง
โครงสราง
ที่ตองใช
ไดอยางระมัด ในการสื่อความ
ขอมูลที่เปน
ความคิดและ
ระวังและ
เกี่ยวกับผลงาน
สรางสรรคซึ่งมี สิ่งพิมพและ
สรางสรรคมี
ขอมูลทาง
อยางเหมาะสม
ความทาทาย
อิเล็กทรอนิกส ขอสนับสนุน รวมกับ
หรือสัมพันธ
รวมทั้งขอมูล ชัดเจน น้ําเสียง แหลงขอมูล
กับการวิจัย
พื้นฐานที่มีการ ในการเขียน
ที่มีคุณภาพ
คําถามนั้น
จดทะเบียน
หลากหลาย
ทําใหเห็น
ของนักเรียน
แหลงขอมูล
ขอมูลมีเหตุ
เหตุผลหรือ
ก็ชัดเจน
ขอสนับสนุน ตรงประเด็น
มีผลและ
หนักแนนและ
ใหมที่เนน
จัดระบบได
ความรูเฉพาะ รวมทั้งการอาน
เหมาะสมดี
เนื้อหา นักเรียน วิเคราะห
มีการเชื่อมตอ
กําหนดคําถาม เกี่ยวของกับ
ขอมูลอยาง
วิทยานิพนธ
ที่ตองใช
ราบรื่น
หรือปญหาอาจ
ความคิดและ
สรางสรรค ซึ่ง มีขอมูลจาก
มีความทาทาย แหลงปฐมภูมิ
ดวยหาก
หรือสัมพันธ
เหมาะสม
กับการวิจัย
คําถามนั้นทํา
ใหเห็นเหตุผล
หรือขอ
สนับสนุนใหม
ที่เนนความรู
เฉพาะเนื้อหา

การหา
เอกสาร
ประกอบ

ผลผลิต /
วิธีการ

นักเรียนมี
เอกสาร
ประกอบทุก
แหลงขอมูล
รวมทั้งภาพ
เสียงและภาพ
การตูน
แหลงขอมูลมี
การอางอิงอยาง
เหมาะสมทั้งใน
ตนฉบับเดิม
และในผลงาน
และในงานที่
อางถึง / หนา /
สไลดที่แนะนํา
งานการหา
เอกสาร
ประกอบไมมี
ขอบกพรอง

นักเรียนใช
เครื่องมือ
สื่อสารที่
เหมาะสมได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
และสรางสรรค
เพื่อถายทอด
ขอสรุปและ
แสดงเทคนิค
การวิจัยโดย
ตลอดและมี
ประสิทธิภาพ
ผลงานแสดงถึง
ความคิด
สรางสรรคและ
มีเอกลักษณ
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ประเด็น วิทยานิพนธ / การหา /
การ
ปญหา /
การเลือกและ วิเคราะห
คําถาม
ประเมิน
คะแนน
ขอมูล
นักเรียนแสดง
นักเรียน
นักเรียน
3

การ
สังเคราะห

การหา
เอกสาร
ประกอบ

ผลผลิต /
วิธีการ

นักเรียน
จัดระบบ
ผลงานที่ได
อยางเปนเหตุ
เปนผลและ
เชื่อมโยง
แนวคิดตาง ๆ
ไดอยางดี

นักเรียนหา
แหลงเอกสาร
ประกอบดวย
ความระมัด
ระวังมีการ
อางอิงถึงทั้ง
ในตนฉบับ
ในผลงานใน
งานที่อางถึง
ฯลฯ มี
ขอบกพรอง
เกี่ยวกับการ
อางอิงนอย
นักเรียนตองใช
ความระมัด
ระวังใหมาก
กวานี้ในการหา
แหลงเอกสาร
ประกอบ
เอกสาร
ประกอบไมดี
หรือไมมีเลย
นักเรียน
คัดเลือกผลงาน
มาอยางชัดเจน

นักเรียนสื่อ
ความเรื่องผล
ของการวิจัย
ใหแกผูฟงอยาง
มีประสิทธิภาพ

กําหนดคําถาม
ที่เกี่ยวของกับ
ตนในการวิจัยที่
ทาทาย

รวบรวมขอมูล
จากแหลง
ตาง ๆ ที่ตรง
ประเด็นทั้งที่
เปนสิ่งพิมพ
และขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส

ความพยายาม
ที่ดีในการ
วิเคราะห
เอกสาร
หลักฐานที่เก็บ
รวบรวมมา

2

นักเรียนสราง
คําถามที่มี
คําตอบให
พรอมอยูแลว

ขอสรุปของ
นักเรียนควร
มีหลักฐาน
สนับสนุน
หนักแนนกวานี้
ระดับการ
วิเคราะหควร
ลึกกวานี้

นักเรียนควร
พยายาม
จัดระบบ
ผลงานให
มากกวานี้

1

นักเรียนใช
คําถามที่ครู
สรางขึ้นหรือ
นําคําถามมา
ปรับปรุงโดย
ใชความคิด
เพียงเล็กนอย

นักเรียน
รวบรวมขอมูล
จากแหลง
ขอมูลที่จํากัด
และแสดงความ
พยายามไม
มากนักในการ
คัดเลือกแหลง
ที่มีคุณภาพ
นักเรียน
รวบรวมขอมูล
โดยขาดทั้ง
ความตรง
ประเด็น
คุณภาพความ
ลึกซึ้งและ
ความสมดุล

ขอสรุปของ
นักเรียนเปน
เพียงแคนํา
ขอมูลมา
กลาวถึงใหม
ไมมีหลักฐาน
สนับสนุน

งานของ
นักเรียนไม
สมเหตุสมผล
หรือมี
โครงสราง
ที่ไมมี
ประสิทธิภาพ

นักเรียนตองทํา
ใหการสื่อความ
มีประสิทธิภาพ
มากกวานี้

นักเรียนแสดง
หลักฐานเพียง
เล็กนอย
เกี่ยวกับการ
วิจัยงานไมได
สื่อถึงที่พบใน
การวิจัยอยางมี
ประสิทธิภาพ
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เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
21 – 24
16 – 20
11 – 15
6 – 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

287
เกณฑการประเมินรายงาน (งานรายบุคคล)
ระดับคะแนน
4

3

2

1

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

เกณฑ
มีองคประกอบและรายละเอียดตาง ๆ ตามเงื่อนไขถูกตองชัดเจน
คิดคํานวณถูกตอง
อธิบายเหตุผลในการคิดคํานวณไดถูกตองตามหลักวิชา
มีองคประกอบและรายละเอียดตาง ๆ ตามเงื่อนไขถูกตองชัดเจน
คิดคํานวณผิดพลาด
อธิบายเหตุผลในการคิดคํานวณไดถูกตองตามหลักวิชา
มีองคประกอบและรายละเอียดตาง ๆ ตามเงื่อนไขถูกตองชัดเจน
คิดคํานวณผิดพลาด
อธิบายเหตุผลในการคิดคํานวณไมถูกตองตามหลักวิชา
มีองคประกอบและรายละเอียดตาง ๆ ไมเปนไปตามเงื่อนไข
คิดคํานวณผิดพลาด
อธิบายเหตุผลในการคิดคํานวณไมถูกตองตามหลักวิชา

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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ตัวอยางเกณฑการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

260
เกณฑการประเมินโครงการเพื่อสงเสริมการปฏิบัตติ ามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
รายการประเมิน
1. ลักษณะของ
งานโครงการ

ระดับคุณภาพของเกณฑ
3 (ดี)
2 (พอใช)

1.1
1.2

1.3
1.4
2. วิธีดําเนินการ

2.1

2.2
2.3
2.4
3. หลักฐาน
3.1
การปฏิบัติงาน
ของลูกเสือ
3.2
3.3
3.4

4 (ดีมาก)
วัตถุประสงคชัดเจนและ
ปฏิบัติได
กิจกรรมที่ปฏิบัติตอบสนอง
คําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ
ระยะเวลาดําเนินการ
เหมาะสม
ระบุขั้นตอนและวิธีการ
ประเมินผลชัดเจน
กําหนดแผนปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและมีขั้นตอนตาม
โครงการ
มีการปฏิบัติงานตามขัน้ ตอน
ของโครงการ
กําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบไวชดั เจน
มีการประชุมผูทํางานเพือ่
ปรับปรุงงาน
มีหลักฐานประกอบ
หลากหลาย ครบทุกกิจกรรม
บันทึกปฏิบัติงานไวทกุ
ขั้นตอน
จัดทําทะเบียนหลักฐาน
มีการลงนามรับรองผล
ปฏิบัติงานครบ

หมายเหตุ
4 ขอ ได
3 ขอ ได
2 ขอ ได
1 ขอ ได

ระดับคุณภาพ
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

1 (ปรับปรุง)

261
รายการประเมิน
4. สรุปรายงาน 4.1
การปฏิบัติงาน
ของลูกเสือ
4.2
4.3
4.4

ระดับคุณภาพของเกณฑ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช)
สอดคลองกับวัตถุประสงค
ทุกขอ
มีหลักฐานประกอบครบทุก
กิจกรรม
มีความเชือ่ ถือได
แจงผูเกีย่ วของทุกฝายทราบ

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
7–9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

1 (ปรับปรุง)

262
เกณฑการประเมินการฝกปฏิบัติงานของลูกเสือ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ
การประเมิน
1. การทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย
2. การตรวจสอบ
ความถูกตองของ
งานที่ปฏิบัติ
3. การแกไขภายหลัง
ที่ไดรับคําแนะนํา
4. การตรงตอเวลาใน
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดี (3)
การฝกปฏิบัติทุกวัน
ตามตารางฝก
ฝกปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่ถูกตองตามแนว
ทางการฝกทักษะ
การแกไขทักษะ
ขณะฝกหลังไดรับ
คําแนะนํา
การทดสอบทักษะ
ตรงเวลาที่นัดหมาย

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
10 – 12
7–9
4–6

พอใช (2)
การฝกปฏิบัติบางวัน
ตามตารางฝก
ไมปฏิบัติตามขั้นตอน
ตามแนวทางการฝก
ทักษะ
การแกไขทักษะ
กระทําไดเปนบางครั้ง
หลังไดรับคําแนะนํา
การทดสอบทักษะ
เกือบตรงเวลาที่
นัดหมาย

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

ควรปรับปรุง (1)
การฝกปฏิบัติไมไดตาม
ตารางฝก
ไมปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่ถูกตอง
ไมแกไขหลังไดรับ
คําแนะนํา
การทดสอบไม
ตรงเวลามาก
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ตัวอยางเกณฑการประเมิน
แฟมสะสมงาน

264
เกณฑการประเมินแฟมสะสมงาน
รายการประเมิน
ลักษณะเชิง
1.
กายภาพของแฟม 2.
3.
4.

เอกสารในแฟม

หลักฐาน
สนับสนุน

4 (ดีเลิศ)
สะอาด
ชัดเจน
สวยงาม
สะดวกตอ
การใช

1. จัดเรียงเปน
ระเบียบ
2. อานเขาใจงาย
3. เขียนชัดเจน
ไมมีสะกดผิด
4. ไดสาระตรง
ประเด็น
5. สะทอน
พัฒนาการ
1. สมบูรณ
ครบถวน
2. มีความถูกตอง
ทั้งหมด
3. เชื่อถือไดเปน
สวนใหญ
4. ตรงตามหนาที่
ที่รับผิดชอบ

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช)
สะดวกตอ
สะดวกตอ
การใชงาน แต
การใชงาน แต
มีขอบกพรอง
มีขอบกพรอง
ประเด็นใด
ไมเกินสอง
ประเด็นหนึ่ง
ประเด็น
เกี่ยวกับความ
ชัดเจน สวยงาม
และสะอาด
จัดเรียงเปน
จัดเรียงไมเปน
ระเบียบ อาน
ระเบียบ อาน
เขาใจงาย เขียน เขาใจยาก หรือ
ไมชัดเจน มี
เขียนไมชดั เจน
สะกดผิด แตได มีสะกดผิด แตได
สาระตรงประเด็น
สาระตรง
และสะทอน
ประเด็นและ
สะทอนพัฒนาการ พัฒนาการ

1 (ตองปรับปรุง)
ไมสะดวกตอ
การใชงานและ
มีขอบกพรอง
อื่น ๆ ดวย

จัดเรียงไมเปน
ระเบียบ อาน
เขาใจยาก หรือ
เขียนไมชดั เจน
มีสะกดผิด
ไดสาระตรง
ประเด็น แตไมมี
การสะทอน
พัฒนาการ
สมบูรณครบถวน สมบูรณครบถวน หลักฐานไม
ทุกงาน มีความ ทุกงาน มีความ สมบูรณ ขาด
ถูกตอง แตมบี าง ถูกตอง มี
ความนาเชื่อถือ
หลักฐาน (ไมเกิน หลักฐานไม
เกิน 50 %
20 %) ไม
นาเชื่อถือ
นาเชื่อถือ งาน
(ไมเกิน 50 %)
ตรงตามหนาทีท่ ี่ บางผลงานไมตรง
รับผิดชอบ
กับหนาที่
รับผิดชอบ

265
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

266
เกณฑการประเมินแฟมสะสมงาน
เกณฑ
ภาพปรากฏ
โดยรวม
การจัดระบบ

รูปฟอรม /
ลักษณะ
การเขียน
ความเขาใจใน
เนื้อหา
คุณภาพชิน้ งาน

1
ไมสะอาดเรียบรอย และ
ไมมีความเปนเอกลักษณ
ของตนเอง
วางโครงรางของแฟมไม
ดี ไมสามารถติดตาม
และงานหลายชิ้นขาด
หายไป
รูปฟอรมของชิ้นงาน
ไมมีความหลากหลาย
ลักษณะการเขียนมี
ขอผิดพลาด
ขาดความแมนยํา
ใชขอมูลพื้นฐาน
ขาดความริเริ่ม
ขาดการสะทอน
ความรูสึกที่ลุมลึก
ขาดความชางคิด
มีการแสดงออกไมมาก

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
13 – 15
9 – 12
6–8
3–5

2
สะอาดเรียบรอย
มีบางอยางแสดงความ
เปนเอกลักษณของตนเอง
วางลําดับโครงรางของ
แฟมใชได แตยากในการ
ติดตาม ชิ้นงานบางชิ้น
ขาดหายไป
รูปฟอรมของชิ้นงานบาง
ชิ้นมีความหลากหลาย
ลักษณะการเขียนมี
ผิดพลาดบาง
ขาดความแมนยําบางเรื่อง
จํากัดการใชความคิด
มีความคิดริเริม่ บางเรื่อง
สะทอนความรูสึก
บางครั้งไมชัดเจน
ความคิดไมตอเนื่อง การ
แสดงออกคอนขางจํากัด

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

3
มีความคิดสรางสรรค
แสดงความเปน
เอกลักษณของตนเอง
วางลําดับโครงรางของ
แฟมไวชัดเจน เรียง
ลําดับชิ้นงานอยางเปน
ระบบ งายตอการติดตาม
รูปฟอรมของชิ้นงาน
มีความหลากหลาย
ลักษณะการเขียน
ไมมีขอผิดพลาด
มีความแมนยํา ประยุกต
ความคิดใหมได แสดง
ความคิดริเริ่ม
สะทอนความรูสึกอยาง
ใชความคิด มีความชาง
คิด มีการแสดงออกอยาง
มาก

267
เกณฑการประเมินแฟมสะสมงาน
เกณฑ
1. อธิบาย
เหตุผลใน
การเลือก
ชิ้นงาน

2. ความ
ครอบคลุม
ของเนื้อหา
3. การจัดการ
ระบบและ
ความมี
ระเบียบ
เรียบรอย

4. ความเพียร
พยายาม

5. ความคิด
สรางสรรค

คุณภาพ
ยอดเยี่ยม (4)
แสดงออกถึง
การพัฒนาการและ
ความกาวหนาใน
การเรียนรูอยาง
มากและสะทอน
เจตคติที่ดีตอการ
เรียนรู
ชิ้นงานครอบคลุม
เนื้อหาของรายวิชา
และมีความ
หลากหลาย
การจัดเรียง
สวนประกอบของ
แฟมไวอยางเปน
ระบบ ครบถวน
และเปนระเบียบ
เรียบรอยอยางดี

ดี (3)
แสดงออกถึงการ
พัฒนาการและ
ความกาวหนาใน
การเรียนรู
พอสมควร และ
สะทอนเจตคติที่ดี
ตอการเรียนรู
ชิ้นงานครอบคลุม
เนื้อหาของรายวิชา
แตไมมีความ
หลากหลาย
มีการจัดเรียง
สวนประกอบของ
แฟมไวอยาง
คอนขางมีระบบ
และมีความเปน
ระเบียบ เรียบรอย
พอสมควร
แสดงออกถึงความ แสดงออกถึงความ
เพียรพยายามและ เพียรพยายามและ
ความตั้งใจในการ ความตั้งใจในการ
ทํางานอยางมาก ทํางานอยางมาก
ที่สุด
ชิ้นงานและรูปเลม ชิ้นงานและรูปเลม
แสดงออกถึงความ แสดงออกถึงความ
แปลกใหม
สวยงามและ
สวยงาม และ
นาสนใจ
นาสนใจอยางมาก

พอใช (2)
แสดงออกถึง
พัฒนาการและ
ความกาวหนาใน
การเรียนรู
พอสมควร แต
ไมสะทอนเรื่อง
เจตคติ
ชิ้นงานไม
ครอบคลุมเนื้อหา
แตมีความ
หลากหลาย
การจัดเรียง
สวนประกอบของ
แฟมยังไมเปน
ระบบ แตงานมี
ความเรียบรอย
พอสมควร

ควรปรับปรุง (1)
แสดงออกถึง
พัฒนาการและ
ความกาวหนาใน
การเรียนรูนอยและ
ไมสะทอนเรื่อง
เจตคติ
ชิ้นงานไม
ครอบคลุมเนื้อหา
ของรายวิชาและไม
มีความหลากหลาย
การจัดเรียง
สวนประกอบของ
แฟมยังไมเปน
ระบบและงานขาด
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย

แสดงออกถึงความ แสดงออกถึงความ
เพียรพยายามและ เพียรพยายามและ
ความตั้งใจ
ความตั้งใจนอย
พอสมควร
ชิ้นงานและรูปเลม ชิ้นงานและรูปเลม
ธรรมดา
ไมนาสนใจ
ไมแปลกใหม
ไมแปลกใหม
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คุณภาพ

เกณฑ

ยอดเยี่ยม (4)
6. ความชัดเจน แผนสรุปเขียนได
และความ เขาใจงาย ชัดเจน
สมบูรณของ สมบูรณมากทัง้
แผนสรุป
รูปแบบและสาระ
นักเรียน

ดี (3)
แผนสรุปเขียนได
เขาใจงาย มีความ
ชัดเจนสมบูรณ
พอสมควรทั้ง
รูปแบบและสาระ

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
21 – 24
16 – 20
11– 15
6 – 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

พอใช (2)
แผนสรุปเขียน
เขาใจยาก ขาด
ความชัดเจน
สมบูรณบาง
ประเด็น

ควรปรับปรุง (1)
แผนสรุปเขียน
เขาใจ
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เกณฑการประเมินแฟมสะสมงานสําหรับทักษะการฟง พูด อาน และเขียน
ทักษะการฟง

ทักษะการพูด

ระดับ แฟมสะสมผลงานมีหลักฐานแสดงสิ่ง
ระดับ
4
4 ตอไปนี้
• เขาใจสิ่งที่ฟงทุกเรื่อง
• จดบันทึกสิ่งทีฟ่ งครบถวนและมีสาระ
• ปฏิบัติตามสิ่งที่ฟงไดถูกตอง
• เขาใจผูพูดอยางดี

3

•
•
•
•

เขาใจสิ่งที่ฟงทุกเรื่อง
จดบันทึกสิ่งทีฟ่ งครบถวนและมีสาระ
ปฏิบัติตามสิ่งที่ฟงไดถูกตอง
เขาใจผูพูดพอใช

3

2

•
•
•
•

เขาใจสิ่งที่ฟงบางเรื่อง
จดบันทึกไดครบถวนและมีสาระ
ปฏิบัติตามสิ่งที่ฟงไดบางเรือ่ ง
เขาใจผูพูดเพียงเล็กนอย

2

1

•
•
•
•

เขาใจสิ่งที่ฟงบางเรื่อง
จดบันทึกไดสาระและไมครบถวน
ปฏิบัติตามสิ่งที่ฟงไดบางเรือ่ ง
ไมเขาใจผูพดู

1

0

• หลักฐานไมสมบูรณ

0

แฟมสะสมผลงานมีหลักฐานแสดงสิ่ง
ตอไปนี้
• ออกเสียงชัดเจนและถูกตอง
• พูดถูกไวยากรณ
• ใชคําศัพทถูกตอง
• สื่อความหมายไดครบถวน
• ทบทวนและปรับปรุงขอบกพรอง
อยางสม่ําเสมอ
• ออกเสียงชัดเจนและถูกตอง
• พูดถูกไวยากรณ
• ใชคําศัพทถูกตอง
• สื่อความหมายไดครบถวน
• ทบทวนและปรับปรุงขอบกพรอง
บางครั้ง
• ออกเสียงชัดเจนและถูกตอง
• พูดถูกไวยากรณ
• ใชคําศัพทบางคําไมถูกตอง
• สื่อความหมายผิดพลาดเล็กนอย
• ขาดการทบทวนและปรับปรุง
ขอบกพรอง
• ออกเสียงชัดเจนและถูกตอง
• พูดผิดไวยากรณเล็กนอย
• ใชคําศัพทไมถูกตองบอย
• สื่อความหมายในการพูดไมชดั เจน
• ขาดการทบทวนและปรับปรุง
ขอบกพรอง
• หลักฐานไมสมบูรณ

270
ทักษะการอาน
ระดับ
ระดับ แฟมสะสมผลงานตองมีลักษณะดังนี้
4
4 • ระบุสาระของเรื่องที่อานไดถูกตอง
ครบถวน
• ลําดับเรื่องที่อานไดถูกตอง
• ระบุประเด็นสําคัญของเรื่องที่อานได
ถูกตอง
• เขาใจจุดมุงหมายและเจตคติของ
ผูเขียน
3
3 • ระบุสาระของเรื่องที่อานไดถูกตอง
ครบถวน
• ลําดับเรื่องที่อานไดถูกตอง
• ระบุประเด็นสําคัญของเรื่องที่อานได
ถูกตอง
• เขาใจจุดมุงหมายและเจตคติของ
ผูเขียนไมครบถวน
2
2 • ระบุสาระของเรื่องที่อานไดถูกตอง
ครบถวน
• ลําดับเรื่องที่อานไดคอนขางถูกตอง
• ระบุประเด็นสําคัญของเรื่องที่อานได
ไมสมบูรณ
• เขาใจจุดมุงหมายและเจตคติของ
ผูเขียนเพียงเล็กนอย
1 • ระบุสาระของเรื่องที่อานไดไม
1
ครบถวน
• ลําดับเรื่องที่อานผิดพลาดเล็กนอย
• ระบุประเด็นสําคัญของเรื่องที่อานไม
ถูกตอง
• ไมเขาใจจุดมุงหมายและเจตคติของ
ผูเขียน
0 • หลักฐานไมสมบูรณ
0

ทักษะการเขียน
แฟมสะสมผลงานตองมีลักษณะดังนี้
• มีจุดประสงคในการเขียนชัดเจน
และไดเนื้อหาสาระ
• รูปแบการเขียนถูกตอง
• จัดระบบการเขียนชัดเจน งายตอ
การติดตาม
• ใชไวยากรณและสะกดคําถูกตอง
• พัฒนาสํานวนเขียนสม่ําเสมอ
• มีจุดประสงคในการเขียนชัดเจนและ
ไดเนื้อหาสาระ
• รูปแบบการเขียนถูกตอง
• จัดระบบการเขียนชัดเจน งายตอ
การติดตาม
• ใชไวยากรณและสะกดคําถูกตอง
• พัฒนาสํานวนเขียนบางเล็กนอย
• มีจุดประสงคในการเขียนชัดเจนและ
คอนขางไดเนือ้ หาสาระ
• จัดระบบการเขียนชัดเจน งายตอ
การติดตาม
• ใชไวยากรณและสะกดคําผิดพลาด
เล็กนอย
• ขาดการพัฒนาสํานวนเขียน
• ขาดจุดประสงคในการเขียนและ
เนื้อหาสาระนอย
• ใชไวยากรณและสะกดคําผิดพลาด
มาก
• ขาดการพัฒนาสํานวนเขียน

• หลักฐานไมสมบูรณ
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เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
6–9
3–5
0–2

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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เกณฑการประเมินแฟมสะสมงานในภาพรวม
ระดับ 4 Portfolio บรรจุดวยหลักฐานที่แสดง
• ความแมนยําในการแปลความสถานการณของปญหา
• ความเหมาะสมในการใหสารสนเทศ
• ใหยุทธวิธีที่เหมาะสมหรือวิธีการในการแกปญหาที่สมเหตุสมผล
• มีความคลาดเคลื่อนนอยมากในกระบวนการแกปญหา หรือแทบจะไมมี
ความคลาดเคลื่อนเลย
• เปนหลักฐานซึ่งคําตอบไดรับการทบทวนและประเมินในบริบทของสถานการณของ
ปญหาที่กําหนดให
หากมีหนึง่ ในประเด็นตอไปนี้ก็ใหถือวาเปน Portfolio ระดับ 4
1. ผลงานที่แสดงความคิดสรางสรรคในการแกปญ
 หา
2. ใชเทคโนโลยีในการนําเสนอหรือการหาคําตอบของปญหา
3. แสดงถึงความพากเพียรและเอาจริงเอาจังในการผจญกับสถานการณที่ซับซอนและ
คลุมเครือ
ระดับ 3 Portfolio บรรจุดวยหลักฐานที่แสดง
• ความแมนยําในการแปลความสถานการณ
• ความเหมาะสมในการใหสารสนเทศ
• ใหยุทธวิธีที่เหมาะสมหรือวิธีการในการแกปญหาที่สมเหตุสมผล
• มีความคลาดเคลื่อนเล็กนอยในกระบวนการแกปญหา
• เปนหลักฐานซึ่งคําตอบไดรับการประเมินในบริบทของปญหาที่กําหนดให
ระดับ 2 Portfolio บรรจุดวยหลักฐานที่แสดง
• ความแมนยําในการแปลความสถานการณ
• มีบางครั้งที่ใหขอสารสนเทศที่ไมถูกตอง
• ไมมีความคงเสนคงวาในการใชยุทธวิธีที่เหมาะสมหรือวิธีการที่สมเหตุสมผล
• มักจะเกิดความผิดพลาดประจําในการคํานวณหรือการใชกระบวนการเบื้องตนตาง ๆ
• คําตอบดูเหมือนวาจะมิไดประเมินในบริบทของสถานการณของปญหาที่กําหนดให
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ระดับ 1 Portfolio บรรจุดวยหลักฐานที่แสดง
• ไมมีความแมนยําในการแปลความสถานการณ
• ใหขอสารสนเทศที่ไมถูกตอง
• ไมมีการใชยุทธวิธีหรือวิธีการแกปญหาที่สมเหตุสมผล
• มักจะเกิดความผิดพลาดประจําในการคํานวณหรือการใชกระบวนการเบื้องตนตาง ๆ
• คําตอบดูเหมือนวาจะมิไดประเมินในบริบทของสถานการณของปญหาที่กําหนดให
ระดับ 0 Portfolio ไมสมบูรณหรือไมมีงานใดที่สอดคลองกับจุดมุงหมาย
เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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เกณฑการประเมินแฟมสะสมงานคณิตศาสตรโดยภาพรวม
ระดับ
4 •
•
•
•
•

3

2

1

0

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ลักษณะของแฟมสะสมผลงาน
แปลความโจทยปญหาไดถกู ตองแมนยําตลอดเวลา
ใชขอมูลที่กําหนดใหมาไดอยางเหมาะสม
ใชวิธีแกโจทยปญหาไดอยางเหมาะสมและสัมพันธกับปญหาที่กําหนดให
มีขอผิดพลาดที่ไมสําคัญปรากฏใหเห็นเพียงเล็กนอยหรือไมมีเลย
มีการสรุปคําตอบและประเมินคําตอบจากสิ่งที่กําหนดให
ถางานมีลักษณะตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ใหได ระดับ 4
ก) มีการแกปญหาโจทยเชิงสรางสรรค
ข) ใชเทคโนโลยีในการนําเสนอหรือแกปญหาโจทย
ค) มีความพยายามและความมุงมั่นกับความซับซอน ความไมกระจางและ
ความคลุมเครือของปญหาจนบรรลุผลสําเร็จ
แปลความโจทยปญหาไดถกู ตองแมนยําตลอดเวลา
ใชขอมูลที่กําหนดใหไดอยางเหมาะสม
ใชวิธีแกโจทยปญหาไดอยางเหมาะสมและสัมพันธกับปญหาที่กําหนดให
มีขอผิดพลาดเพียงเล็กนอย
มีการสรุปและประเมินคําตอบจากสิ่งที่กําหนดให
แปลความโจทยปญหาไดถกู ตองแมนยําตลอดเวลา
ใชขอมูลที่กําหนดไดไมเหมาะสม
ใชวิธีแกโจทยปญหาไมสัมพันธกับปญหาที่กําหนดให
มีขอผิดพลาดในการคํานวณ
ขาดการประเมินคําตอบจากสิ่งที่กําหนดให
แปลความโจทยปญหาไมคอยถูกตอง
ใชขอมูลที่กําหนดใหไมถูกตอง
ใชวิธีแกโจทยปญหาไมสัมพันธกับปญหาที่กําหนดให
มีขอผิดพลาดในการคํานวณ
ขาดการประเมินคําตอบจากสิ่งที่กําหนดให
แฟมสะสมผลงานไมสมบูรณหรืองานไมเปนไปตามเกณฑที่กลาวมาขางตน

เกณฑการผาน
สรุป

ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป
 ผาน 

ไมผาน

แนวทางการพัฒนาเกณฑการประเมินตามสภาพจริง
(Scoring Rubrics)
การประเมินตามสภาพจริงใหความสําคัญตอการแสดงออกที่แทจริงของนักเรียนขณะทํา
กิจกรรม งาน หรือกิจกรรมที่กําหนดใหนกั เรียนทํา จะมีแนวทางไปสูความสําเร็จของงาน และมีวิธีการ
หาคําตอบไดหลายแนวทาง คําตอบที่ไดอาจมิใชแนวทางที่กําหนดไวเสมอไป จึงทําใหการตรวจให
คะแนนไมชัดเจนเหมือนการใชขอสอบแบบเลือกตอบ ดังนั้น การประเมินจากสภาพจริงจึงตองมีการ
กําหนดแนวทางการใหคะแนนอยางชัดเจน แนวทางการประเมินนั้น จะตองมีมาตรวัดวานักเรียนทํา
อะไรไดสําเร็จ และความสําเร็จอยูในระดับใด ซึ่งเรียกวา รูบริค (Rubric)
การกําหนดเกณฑการประเมิน (Scoring Rubrics) ครูและนักเรียนควรจะกําหนดเกณฑการ
ประเมินรวมกัน ซึ่งควรจะจัดทําใหเสร็จกอนที่นักเรียนจะไดลงมือปฏิบัติงาน เพราะเกณฑการประเมิน
สามารถใชเปนเครื่องมือในการสอน เปรียบเสมือนเปาหมายในการเรียนที่นักเรียนจะตองรับทราบวาครู
ตองการอะไร และนักเรียนจะตองทําอะไรเพื่อจะไดคะแนนนั้นมา การกําหนดเกณฑการประเมิน
(Scoring Rubrics) จะชวยใหสิ่งคาดหวังและมาตรฐานของงานชัดเจนขึ้น
ความหมายของรูบริค
“ รูบริค ” (Rubric) มาจากภาษาละตินวา “ RUBRICATERRA ” ซึ่งเปนคําโบราณที่
ใชในทางศาสนา หมายถึง การทําเครื่องหมายสีแดงไวบนสิ่งสําคัญเพื่อใชนําทาง สวนทางการศึกษานัน้
รูบริค หมายถึง สมรรถภาพหรือรายการของคุณลักษณะที่บรรยายถึงความสามารถในการแสดงออกของ
นักเรียนในแตละระดับชั้น เพื่อใชเปนแนวทางที่ชัดเจนในการใหคะแนน
นักวิชาการสมัยใหมอธิบายวา คําวา “ Rubric ” หมายถึง “ กฎ ” หรือ “ กติกา ”
(Rule) สวนคําวา “ Rubric Assessment ” นั้น หมายถึง แนวทางในการใหคะแนน (Scoring Guide)
ซึ่งสามารถที่จะแยกแยะระดับตาง ๆ ของความสําเร็จในการเรียน หรือการปฏิบัติของนักเรียนไดอยาง
ชัดเจนจากระดับดีมากไปจนถึงระดับตองปรับปรุงแกไข
ดังนั้น รูบริค จึงเปนเครื่องมือในการใหคะแนน ซึ่งประกอบดวยเกณฑดานตาง ๆ ที่ใช
พิจารณาชิ้นงานหรือการปฏิบัติงาน และระดับคุณภาพของเกณฑแตละดานซึ่งมีตั้งแตระดับดีเยี่ยมจนถึง
ระดับตองปรับปรุง
สวนเกณฑการประเมิน (Scoring Rubrics) คือ เกณฑการใหคะแนนที่ถูกพัฒนาโดยครู
หรือผูประเมินที่ใชวิเคราะหผลงานหรือกระบวนการที่ผูเรียนไดพยายามสรางขึ้น การประเมินผลงาน
ของนักเรียนจะมี 2 ลักษณะ คือ ผลงานที่ไดจากกระบวนการของนักเรียน และกระบวนการที่นกั เรียน
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ใชเพื่อใหเกิดผลงาน จะประเมินในลักษณะใดขึ้นอยูกบั จุดมุงหมายในการเรียนรู อาจจะประเมินลักษณะ
ใดลักษณะหนึง่ หรือประเมินทั้งสองลักษณะก็ได ผูประเมินจะตองตัดสินคุณภาพของผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานของนักเรียนแตละคนที่มีระดับที่แตกตางกันหลายระดับ ระดับที่แตกตางกันอาจจะ
เปนระดับคุณภาพของชิ้นงานที่ไดสรางขึ้น หรือระดับของกระบวนการตาง ๆ ที่นักเรียนแตละคนไดใชเพื่อ
เกิดผลงาน
ทําไมตองใชรบู ริค
รูบริค มีความเกี่ยวของกับครูและนักเรียนดวยเหตุผลหลายประการ ดังนี้
1. รูบริค เปนเครื่องมือที่สามารถใชไดกับทั้งการสอนและการประเมิน ครูสามารถใช
รูบริคเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของนักเรียนได และชวยใหครูสามารถตั้งความคาดหวังกับการ
ปฏิบัติงานของนักเรียนไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงใหนักเรียนเห็นไดอยางชัดเจนวาทํา
อยางไรจึงจะปฏิบัติงานไดตามความคาดหวังที่ตั้งไว ผลเชนนี้ชวยใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงทั้ง
คุณภาพชิน้ งานและการเรียนรูของนักเรียนควบคูกันไป ดังนั้น จึงสรุปไดวาการใชรูบริคจะชวยนิยาม
คําวา “ คุณภาพ ” ใหชัดเจนขึ้น อาจมีนกั เรียนบางคนไมชอบรูบริค เหตุผลพบคือถานักเรียนทํางาน
ผิดพลาด ครูสามารถชี้ใหนักเรียนรูไดวานักเรียนควรจะทําอยางไรแทนที่จะทําอยางเดิม
2. รูบริค เปนเครื่องมือที่มีประโยชนในการชวยเหลือนักเรียนใหเปนผูท ี่สามารถตัดสิน
คุณภาพชิน้ งานอยางมีเหตุผล ทั้งงานของตนเองและผูอนื่ นักเรียนจะรูขอผิดพลาดของตนเองและผูอื่น
การทําเชนนี้บอ ย ๆ ชวยใหนักเรียนเกิดความรับผิดชอบในงานของตนเองมากยิง่ ขึ้น
3. รูบริค เปนเครื่องมือที่ชวยลดจํานวนเวลาที่ครูใชในการประเมินผลงานของนักเรียนลงได
เพราะโดยปกติครูมักประเมินงานของนักเรียนทีละชิ้น แตถาใชรูบริคในการประเมินงานแลวนักเรียนจะ
สามารถประเมินงานของตนเองและของเพื่อน ๆ ได นอกจากนี้ รูบริคยังชวยใหนักเรียนไดขอมูล
ยอนกลับเกี่ยวกับจุดเดน และสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขในชิ้นงานของตนเองไดอีกดวย
4. ครูชอบใชรูบริค เพราะมีลักษณะยืดหยุน ทีส่ ามารถทําใหครูสอนนักเรียนที่มีความ
หลากหลายแตกตางกันไปไดอยางดี
5. รูบริคใชไดงายและอธิบายไดงายเชนกัน การใชรูบริคจะชวยใหนักเรียนทราบวา
นักเรียนไดเรียนรูอะไร และเมื่อมีการประชุมผูปกครอง ครูอาจใชรูบริคอธิบายใหผปู กครองเขาใจไดงาย
โดยผูปกครองจะทราบไดวาบุตรหลานของตนตองทําอยางไรบางจึงจะประสบผลสําเร็จในการเรียน
ประโยชนของรูบริค
รูบริคมีประโยชนอยางมากตอการประเมิน ทั้งนี้เพราะเหตุผลดังนี้
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1. ชวยใหการคาดหวังของครูทมี่ ีตอผลงานของนักเรียนบรรลุผลสําเร็จได โดยนักเรียนจะ
เกิดความเขาใจ และสามารถใชรูบริคตอการประเมินและพัฒนาชิน้ งานของตน
2. ชวยใหครูเกิดความกระจางชัดยิ่งขึ้นวา ตองการใหนกั เรียนเกิดการเรียนรูหรือ
พัฒนาการอะไรบาง
3. ชวยใหนกั เรียนสามารถระบุคุณลักษณะจากงานที่เปนตัวอยางไดโดยใชรูบริค
ตรวจสอบ
4. ชวยใหนกั เรียนสามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติงานเพื่อไปสูความสําเร็จได
5. เปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางกิจกรรมการปฏิบัติงานตาง ๆ
ของนักเรียนไดเปนอยางดี
6. ชวยใหบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ผูปกครอง ผูสนับสนุน ศึกษานิเทศก ไดเกิดความ
เขาใจเกณฑในการตัดสินผลงานนักเรียนที่ครูใช
7. ชวยในการใหเหตุผลประกอบการใหระดับผลการเรียนของนักเรียนได
8. ชวยเพิ่มคุณภาพผลงานของนักเรียน
จุดประสงคของการสรางรูบริค
การสรางรูบริคอาจทําขึ้นเพือ่ จุดประสงคดังนี้
1. เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) เชน ประเมินการเรียนรูเปนทีม กลยุทธการ
สัมภาษณ เปนตน
2. เพื่อประเมินผลผลิต (Product) เชน ประเมินแฟมสะสมผลงาน รายงานการวิจยั
นิทรรศการ ผลงานศิลปะ เปนตน
3. เพื่อประเมินการปฏิบัติ (Performance) เชน ประเมินการนําเสนอปากเปลา
การอภิปราย การสาธิต เปนตน
องคประกอบของรูบริค
ในการกําหนดเกณฑการประเมิน ตองประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ
1. เกณฑหรือประเด็นทีจ่ ะประเมิน (Criteria) เปนการพิจารณาวาภาระงานหรือชิ้นงาน
นั้น ๆ ประกอบดวยคุณภาพกี่ดาน อะไรบาง
2. ระดับความสามารถหรือระดับคุณภาพ (Performance Level) เปนการกําหนดจํานวน
ระดับของเกณฑ สวนมากจะประกอบดวย 3 - 6 ระดับ
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3. การบรรยายคุณภาพของแตละระดับความสามารถ (Quality Description) เปนการ
เขียนคําอธิบายความสามารถใหเห็นถึงความแตกตางอยางชัดเจนในแตละระดับ ซึ่งจะทําใหงายตอการ
ตรวจใหคะแนน
ชนิดของรูบริค
รูบริค มี 2 ชนิด คือ แบบภาพรวม (Holistic) และ แบบแยกสวน (Analytic) ดังภาพ

เครื่องมือใหคะแนนการประเมินการปฏิบตั ิ

แบบสํารวจรายการ
(Checklists)

มาตราสวนประมาณคา
(Rating Scales)

รูบริค
(Rubric)

รูบริคแบบแยกสวน
(Analytic Rubric)

รูบริคแบบภาพรวม
(Holistic Rubric)
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1) รูบริคแบบภาพรวม ( Holistic Rubric) คือ แนวทางการใหคะแนน โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของชิน้ งานโดยจะมีคําอธิบายลักษณะของงานในแตละระดับไวอยางชัดเจน เกณฑการประเมิน
ในภาพรวมนีเ้ หมาะที่จะใชในการประเมินทักษะการเขียนสามารถที่จะตรวจสอบความตอเนื่อง ความคิด
สรางสรรค และความสละสลวยของภาษาทีเ่ ขียนได
เกณฑการประเมินในภาพรวมสวนใหญจะประกอบดวย 3 - 6 ระดับ สวนเกณฑการ
ประเมิน 3 ระดับ จะเปนทีน่ ิยมใชกันมาก เนื่องจากการใชเกณฑ 3 ระดับนั้น จะงายตอการกําหนด
รายละเอียด ซึ่งจะยึดเกณฑคา เฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ย และต่ํากวาคาเฉลี่ย นอกจากงายตอการกําหนดคาแลว
ยังงายตอการตรวจใหคะแนนอีกดวย เนื่องจากความแตกตางระหวางระดับของเกณฑทั้ง 3 ระดับนั้น
จะแตกตางกันอยางชัดเจน แตถาใช 5 หรือ 6 ระดับ ความแตกตางระหวางระดับจะแตกตางกันเพียง
เล็กนอย ซึ่งทําใหยากตอการตรวจคะแนน ถาตองการใชเกณฑ 5 หรือ 6 ระดับ วิธีการที่จะชวยในการ
กําหนดเกณฑงายขึ้น ครูอาจจะสุมตัวอยางงานของนักเรียนมาตรวจ แลวแยกเปน 3 กอง เปนงานที่มี
คุณภาพดี ปานกลาง และไมดี แลวตรวจสอบลักษณะที่เปนตัวแยกระหวางงานที่มคี ุณภาพไมดี ลักษณะ
เหลานี้จะมาเปนรายละเอียดของแตละระดับ
ตัวอยางเกณฑการประเมินแบบภาพรวม
ระดับคะแนน
ลักษณะของงาน
3
- เขียนไดตรงประเด็นตามทีก่ ําหนดไว
(ดี)
- มีการจัดระบบการเขียน เชน มีคํานํา เนื้อหา และบทสรุปอยางชัดเจน
- ภาษาทีใ่ ช เชน ตัวสะกดและไวยากรณมีความถูกตองสมบูรณทําใหผูอาน
เขาใจงาย
- มีแนวคิดทีน่ าสนใจ ใชภาษาสละสลวย
2
- เขียนไดตรงประเด็นตามทีก่ ําหนดไว
(ผาน / พอใช) - มีการจัดระบบการเขียน เชน มีคํานํา เนื้อหา และบทสรุป
- ภาษาทีใ่ ชทาํ ใหผูอานเกิดความสับสน
- ใชศัพทที่เหมาะสม
1
- เขียนไมตรงประเด็น
(ตองปรับปรุง) - ไมมีการจัดระบบการเขียน
- ภาษาทีใ่ ชทาํ ใหเกิดความสับสน
- ใชศัพทที่เหมาะสม
0
- ไมมีผลงาน

6
ตัวอยางเกณฑการประเมินแบบภาพรวม
คะแนน
5
4
3
2
1
0

รายละเอียด
แสดงความเขาใจปญหาอยางสมบูรณ คําตอบประกอบดวยทุกประเด็นที่ตองการ
แสดงความเขาใจปญหาคอนขางมาก คําตอบปรากฏทุกทุกประเด็นที่ตองการ
แสดงความเขาใจปญหาบางสวน คําตอบประกอบดวยประเด็นสวนใหญที่ตองการ
แสดงความเขาใจปญหาเพียงเล็กนอย ประเด็นสวนใหญที่ตองการไมปรากฏ
แสดงความไมเขาใจปญหา
ไมตอบ / ไมทาํ งาน

2) รูบริคแบบแยกสวน (Analytic Rubric) คือ แนวทางการใหคะแนน โดยพิจารณาจาก
แตละสวนของงาน ซึ่งแตละสวนจะตองกําหนดแนวทางกาารใหคะแนนโดยมีคํานิยามหรือคําอธิบาย
ลักษณะของงานในสวนนั้น ๆ ในแตละระดับไวอยางชัดเจน การเขียนรายละเอียดการใหคะแนนมี
เทคนิควิธีดังตอไปนี้
ก) กําหนดรายละเอียดขั้นต่ําไวที่ระดับ 1 แลวเพิ่มลักษณะที่สําคัญ ๆ สูงขึ้นมาทีละ
ระดับ ตัวอยางเชน งานเขียนมีประเด็นการประเมิน คือ เนื้อหา และ การใชภาษา สมมติวาแบง
รายละเอียดไวเปน 4 ระดับ ก็ควรกําหนดลักษณะยอยหรือตัวแปรยอยที่สําคัญใหได 4 ระดับ เชนกัน
ดังตัวอยาง
เนื้อหา
ระดับ 1 สอดคลองกับเนื้อเรื่อง
2 ลําดับเนื้อเรื่องชัดเจน
3 เรื่องนาสนใจ
4 มีจินตนาการ
การใชภาษา ระดับ 1 ผิดพลาดมากสื่อความหมายได
2 ถูกตองสวนมากและสื่อความหมายได
3 ผิดพลาดนอย เชื่อมโยงภาษาไดดี
4 ถูกตองเกือบทัง้ หมด สละสลวยงดงาม
จากนั้น เขียนรายละเอียดแตละระดับโดยการนําลักษณะยอยหรือตัวแปรยอยมาจัด
ลําดับความสําคัญดังไดเขียนตัวเลขกํากับไว แลวนําตัวแปรตาง ๆ มาเขียนบรรยาย ( Descriptive) ให
ชัดเจนจากความสําคัญต่ําที่สุด และเพิ่มตัวแปรถัดไปแตละระดับ ดังตัวอยางการเขียนประเด็นเนือ้ หา
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เนื้อหา

ระดับ 1 เนื้อหาที่เขียนสอดคลองกับเนื้อเรื่อง
2 เนือ้ หาที่เขียนสอดคลองกับเนื้อเรื่องแตยังลําดับเรื่องวกวน
3 เนื้อหาที่สอดคลองกับเนื้อเรื่องลําดับเรื่องไดชัดเจน
ไมวกวน
4 สอดแทรกสาระบางอยางทําใหเรื่องนาสนใจอานแลว
ทําใหเกิดจินตนาการ
ข) กําหนดจุดออนระดับต่ําสุดไวที่ระดับ 1 แลวเพิ่มความถูกตองมากขึ้นทีละระดับ ดัง
ตัวอยางการเขียนประเด็นการใชภาษา โดยการกําหนดลักษณะยอยหรือตัวแปรยอยที่มีลักษณะในระดับ
ต่ําสุดที่ระดับ 1 แลวเพิ่มความถูกตองของลักษณะยอยขึน้ ไปทีละระดับ ดังตอไปนี้
การใชภาษา ระดับ 1 ภาษาผิดพลาดมาก แตยงั สื่อความหมายได
2 ภาษาถูกตองสวนมากและสื่อความหมายได
3 ผิดพลาดนอยเชื่อมโยงภาษาไดดี
4 ภาษาถูกตองเกือบทั้งหมด มีภาษาที่สละสลวยงดงาม
ในการเขียนรายละเอียดดังกลาวขางตน แสดงเปนเชิงคุณภาพ แตลักษณะดังกลาวนี้
อาจเขียนในเชิงปริมาณ ดังนี้
การใชภาษา ระดับ 1 ภาษาผิดพลาดไมเกิน 50 % (หรือ 50 จุด) แตยังสื่อ
ความหมายได
2 ภาษาถูกตอง 50 % - 70 % และสื่อความหมายได
3 ภาษาถูกตอง 70 % - 90 % เชื่อมโยงภาษาไดดี
4 ภาษาถูกตอง 90 % - 100 % มีภาษาที่สละสลวยงดงาม
การเขียนรายละเอียดการใหระดับคะแนนหรือคะแนนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ก็มีทั้งจุดเดนและจุดออนของแตละแบบ สําหรับเชิงคุณภาพมีจดุ เดน คือ บางตัวแปรหรือลักษณะไม
สามารถบรรยายไดเปนปริมาณ เชน ตัวแปรที่เปนคุณศัพท เชน สวยงาม ดีงาม สนุกสนาน สุขสันต
เปนตน จุดออน คือ ในการแปลผลเชิงคุณภาพ เชน คําวา มาก นอย เล็กนอย นิดหนอย ไมมาก
เหลานี้ ผูประเมินจะเกิดอัตตา แสดงถึงคุณภาพออกมาไมเทากัน สําหรับจุดเดนของเชิงปริมาณ เรา
สามารถนับเปนแหง (point) สัดสวน เศษสวน รอยละได แตก็ถูกโตแยงวามีจุดออน คือ แตละแหงมี
น้ําหนักที่ผิดแตกตางกัน ตัวอยางเชน ผิดเรื่องของภาษา ผิดการสะกดคํา ผิดโดยทําใหความหมายเปลี่ยน
กับผิดแลวยังพอคงความหมายเดิมไดยอมมีขอแตกตางในน้ําหนัก หรือเชน ภาษาอังกฤษ จุดผิดในเรื่อง
ความสอดคลองของประธานกับกริยา ยอมมีน้ําหนักมากกวาสะกดคําผิด เปนตน ในการเขียนราย
ละเอียด จึงควรพิจารณาตามความเหมาะสมพยายามใหเปนปรนัย (Objective) มากที่สุด
ค) กําหนดตัวแปรยอยที่มนี า้ํ หนักเทากันทุกตัวแลวระบุวา ตัวแปรหายไปเทาไร ระดับ
คะแนนก็ลดหลั่นตามลําดับ เชน การประเมินการจัดทํารายงาน อาจมีประเด็นของรูปแบบ เนื้อหา
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ภาษา ความสะอาด ประณีต ในกรณีนี้จะยกตัวรูปแบบที่เปนการเขียนรายละเอียด การใหคะแนนใน
แบบที่ 3 ดังนี้
กําหนดลักษณะยอยของรูปแบบของรายงาน ประกอบดวย ปก คํานํา สารบัญ
อางอิง บรรณานุกรม จะเห็นวา ตัวแปรยอยของรูปแบบมีอยู 5 ตัว วิธีเขียนอาจเขียน ดังนี้
ระดับ 4 มีปก คํานํา สารบัญ อางอิง บรรณานุกรม ครบถวน
ระดับ 3 ขาด 1 ลักษณะ
ระดับ 2 ขาด 2 ลักษณะ
ระดับ 1 ขาด 3 ลักษณะ
ตัวอยางเกณฑการประเมินแบบแยกสวน
เกณฑ
ตัวอยางที่ดี
(16 คะแนน)
(4)
การแสดงออก สดใส
ทางสีหนา
สายตาจับของไม
กระพริบ
จองมองที่ครูผูสอน

ยอมรับได
(3)
สดใส
สายตาจับจองใน
บางครั้ง
จองมองมาที่
ครูผูสอน
กระบวนการ ลอหมุนดวย
ลอหมุน
คิด
เกียรความเร็วสูง เคลื่อนไหว
อยางผอนคลาย
การเคลื่อนไหว รวดเร็ว ขับเคลื่อน เคลื่อนไหวไม
อยางวองไว
แนนอน นาน ๆ
ครั้ง
การมีสวนรวม ปากพูดไมหยุด
พูดเมื่อมีความ
ในการอภิปราย ในเนื้อหาภาระงาน จําเปนตองพูดหรือ
ถูกถาม

ตองทํางานเพิม่ ขึ้น
จากกันดวยดี
(2)
(1)
ตาเยิ้มเปนมัน
ตาปดหลับไป
และแดงกล่ํา
และสัปหงก

ลอเปนสนิม
เคลื่อนอยางชา ๆ

วงลอที่ไมคิดคน
อะไรเลย

เฉื่อยชา
ขยุกขยิก
ขยับบางโอกาส
พูดออกมาบางดวย
ความรําคาญไม
พอใจ

มึนตึบ
สลบไสล
พูดตลก
ไรสาระหรือเงียบ
ไมมีเสียงออกเลย
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ตัวอยางเกณฑการประเมินแบบแยกสวน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก (3)
ดี (2)
1. ตอบคําถามจาก
ตอบคําถามถูกตองทุกขอ ตอบคําถามผิดไมเกิน
เรื่องที่อาน
3 ขอ ใน 5 ขอ
2. บอกความสําคัญ บอกเนื้อหาสาระถูกตอง บอกเนื้อหาสาระ
ของเรื่องที่อาน
ไดใจความตอเนื่อง
ไดถูกตอง แตวกวน
3. บอกขอคิดจาก
บอกขอคิดได
บอกขอความไดตรง
เรื่องที่อาน
ตรงประเด็นสมบูรณ
ประเด็น แตไมตอเนื่อง
4. แสดงความคิดเห็น เสนอความคิดเห็นดวย
เสนอความคิดเห็นได
จากเรื่องที่อา น
เหตุผลและเปนประโยชน อยางมีเหตุผล
รายการพฤติกรรม

ควรปรับปรุง (1)
ตอบผิดมากกวา
3 ขอ ใน 5 ขอ
บอกเนื้อหาสาระไดบาง
บอกขอคิดไดบาง
แตวกวน
เสนอความคิดเห็น
แตไมแสดงเหตุผล

วิธีการเขียนเกณฑการประเมิน
วิธีการเขียนเกณฑการประเมิน ครูสามารถเขียนเกณฑการประเมินโดยการพิจารณา ดังนี้
1. เนื้อหา หนวยการเรียนนัน้ ๆ ตรงกับมาตรฐานการเรียนรูขอใด
2. ประเด็นทีน่ ํามาประเมินสามารถบงบอกไดวาเปนคุณภาพของนักเรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรูในขอใด
3. จัดทํากรอบการประเมินที่ครอบคลุมประเด็นที่จะนํามาประเมิน
4. กําหนดจํานวนระดับของเกณฑ
5. พิจารณาเกณฑผานและไมผานพรอมคําอธิบายและ/หรือตัวอยางงาน (คําตอบ)
6. เขียนคําอธิบายการแสดงออกถึงระดับความสามารถที่สูงกวาเกณฑ หรือต่ํากวาเกณฑ
ตามลําดับ
7. ตรวจสอบความชัดเจนของเกณฑการประเมิน โดยคณะผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีสวนรวม
เชน นักเรียน (ถานักเรียนเขาใจ อาจชวยครูสราง Rubric ได)
8. ทดลองใชเกณฑตรวจผลงาน
9. หาคุณภาพของเกณฑ
- อยางงาย
- ใชทฤษฎีการวัดขั้นสูง
10. ปรับปรุงเกณฑท่ไี มไดมาตรฐาน
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ขั้นตอนการสรางแนวทางการใหคะแนนเพื่อการประเมิน
ครูสามารถเริ่มตนดวยวิธีการที่งาย ๆ ดังนี้ คือ พิจารณามาตรฐานการเรียนรูที่นํามากําหนด
หนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน โดยพิจารณาคําสําคัญ (Keywords) ซึ่งมีอยู 2 ลักษณะ คือ
ความสามารถหรือทักษะกระบวนการ และ ความรูในเนื้อหา
ตัวอยางเชน
มาตรฐาน ว 1.1 (1/4) สังเกต ตัง้ คําถาม อภิปราย และอธิบายหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของ
มนุษย การทํางานที่สัมพันธกันของอวัยวะตาง ๆ ของมนุษย และ
นําความรูไปใชในการดูแลรักษาสุขภาพ
• คําถามที่ควรตอบ ไดแก
คําถามที่ 1 : อะไรคือทักษะ กระบวนการ หรือความรูความสามารถที่เราตองการให
เกิดกับนักเรียนในมาตรฐานการเรียนรูนใี้ นเชิงคุณภาพ (วิเคราะหจากคําสําคัญในมาตรฐาน)
- สังเกตได
- ตั้งคําถามได
- อภิปรายได
- อธิบายได
- นําความรูไปใชได
คําถามที่ 2 : สังเกตอะไร อะไรที่นํามาใหสังเกต ทําอยางไร (ดูรายละเอียด ดูการ
ทํางาน ดูความสัมพันธเชื่อมโยงเกีย่ วเนื่อง ดูความสําคัญ) ตั้งคําถามอยางไร ใครถามใคร ใครเปนคน
ตอบ ถามกันหลายคนหรือถามคนเดียว ตอบคนเดียว อภิปรายอยางไร แบงกลุมเล็ก ๆ หรือมีกลุมเพียง
กลุมเดียว มาอภิปรายใหกลุม ใหญฟง มีประเด็นอะไรบางที่จะนํามาอภิปราย / อธิบายไดคืออะไร ใคร
อธิบาย คนเดียวหรือหลายคนชวยกันอธิบาย อธิบายเกีย่ วกับอะไร นําความรูไปใชได แสดงวานักเรียน
ตองรูในสิ่งที่จะนําไปใชและรูวาจะนําไปใชไดอยางไร (บอกแนวทางขอกําหนด เงือ่ นไขการปฏิบัติ)
คําถามที่ 3 : ผลที่ไดหรือเกิดจากการสังเกตคืออะไร (คําพูด คําอธิบาย รูปภาพ .......)
ผลที่ไดหรือเกิดจากการตั้งคําถามคืออะไร ผลที่ไดหรือเกิดจากการอภิปราย อธิบายและนําความรูไปใช
คืออะไร (คําตอบของสิ่งเหลานี้ คือ ผลงาน / ชิ้นงานหรือภาระงานทีใ่ หนกั เรียนปฏิบัติ)
คําถามที่ 4 : ลักษณะสําคัญอะไรที่เปนรายละเอียดของการปฏิบัติที่เสร็จสมบูรณ หรือ
ผลงานที่เสร็จสมบูรณ (ลักษณสําคัญที่ใหรายละเอียดเหลานี้ คือ เกณฑ (Criteria) ที่จะใชประเมิน)
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ภาษาทีใ่ ช
การนําเสนอความคิดเรียบเรียงเปนระบบ
บทสรุปเชื่อมโยง / ความสัมพันธ
ความถูกตองในเนื้อหา
ภาพประกอบการอธิบาย
รายละเอียดในการนําเสนอ
ฯลฯ
คําถามที่ 5 : ระดับการปฏิบัติ (Performance Level) ของเกณฑแตละตัวหรือแตละ
ดาน ควรจะมีกี่ระดับ (ผาน - ไมผาน , 0 - 1 หรือ 1 , 2 , 3 หรือ ระดับเริ่มตน ระดับผาน
ระดับชํานาญ ระดับเชี่ยวชาญ)
- ภาษาทีใ่ ช (0 - 1 , ไมผาน - ผาน)
- การนําเสนอความคิด (1 , 2 , 3)
- บทสรุป (เริ่มตน , ผาน , ชํานาญ , เชี่ยวชาญ)
- ความถูกตองดานเนื้อหา (0 - 1)
คําถามที่ 6 : ในแตละระดับการปฏิบัติจะเขียนคําอธิบายคุณภาพของงาน / การปฏิบัติ
(Performance Description) ใหมองเห็นความแตกตางของแตละระดับไดอยางไร
เกณฑ

1
1. .............................. ........
2. .............................. ........
3. .............................. ........

ระดับคุณภาพ
2
3
4
........ ....... ........
........ ....... ........
........ ....... ........

คํา
อธิบาย
ระดับ
คุณภาพ

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
หลังจากที่ครูตรวจใหคะแนนแลว (ถือวาเปนการวัด) ครูควรกําหนดการตัดสินขั้นสุดทายใน
รูปของระดับคุณภาพ (ถือวาเปนการประเมิน) เชน ดี พอใช หรือ ควรปรับปรุง โดยสามารถกําหนด
การตัดสินขั้นสุดทายของคุณภาพไดตามสูตรดังนี้

เกณฑการตัดสินคุณภาพ =

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด
จํานวนระดับคุณภาพ

12
ตัวอยางที่ 1

เกณฑ

ดีมาก (3)
1. ตอบคําถามจาก
ตอบคําถามถูกตอง
เรื่องที่อาน
ทุกขอ
2. บอกความสําคัญของ บอกเนื้อหาสาระ
เรื่องที่อาน
ถูกตองไดใจความ
ตอเนื่อง
3. บอกขอคิดจากเรื่อง บอกขอคิดได
ที่อาน
ตรงประเด็นสมบูรณ
4. แสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่อา น

เสนอความคิดเห็น
ดวยเหตุผลและ
เปนประโยชน

ระดับคุณภาพ
ดี (2)
ตอบคําถามผิด
ไมเกิน 3 ขอ ใน 5 ขอ
บอกเนื้อหาสาระ
ไดถูกตอง แตวกวน
บอกขอความได
ตรงประเด็น แตไม
ตอเนื่อง
เสนอความคิดเห็นได
อยางมีเหตุผล

ควรปรับปรุง (1)
ตอบผิดมากกวา
3 ขอ ใน 5 ขอ
บอกเนื้อหาสาระ
ไดบาง
บอกขอคิดไดบาง
แตวกวน
เสนอความคิดเห็น
แตไมแสดงเหตุผล

จากตัวอยางที่ 1
1. รูบริคนี้ มี 4 เกณฑ
2. แตละเกณฑ มี 3 ระดับคุณภาพ คือ ดีมาก (3) ดี (2) และ ควรปรับปรุง (1)
3. รูบริคนี้ คะแนนเต็ม (คะแนนสูงสุด) = 12 คะแนน (4 เกณฑ x 3 คะแนน)
4. รูบริคนี้ คะแนนต่ําสุด = 4 คะแนน (4 เกณฑ x 1 คะแนน)
5. แทนคาตามสูตร จะได

12 − 4 = 8 = 2.66 = 3 (ปดเศษ)
3
3
6. จากขอ 5 แสดงวา เกณฑการตัดสินคุณภาพ มีชว งคะแนนของเกณฑการตัดสินหางกัน
ชวงละ 3 คะแนน ดังนี้
10 – 12
คะแนนสูงสุด
7–9
คะแนนต่ําสุด
4–6
ซึ่งทุกชวงคะแนน หางกันชวงละ 3 คะแนนพอดี (เทากัน)
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7. แปลคาระดับคะแนน (ชวงคะแนน) ใหเปนระดับคุณภาพ เชน
ระดับคะแนน
(ชวงคะแนน)
10 – 12
7–9
4–6

ตัวอยางการแปลคาระดับคะแนน (ชวงคะแนน) ใหเปนระดับคุณภาพ

ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

ดี
ปานกลาง
ตองปรับปรุง

A
B
C

ก
ข
ค

3
2
1

2
1
0

8. กําหนดเกณฑการผาน เชน กําหนดเกณฑการผาน 60 % ของคะแนนเต็ม รูบริคนี้ตอง
ได 7 คะแนนขึ้นไปจึงจะถือวาผาน (คิดจาก 12 × 60 = 7.20 ปดเศษทิง้ เหลือ 7 คะแนน)
100

9. สมมติวา รูบริคนี้ ตรวจผลงานแลว นักเรียนได 8 คะแนน แสดงวา อยูในชวง 7 – 9
คะแนน จึงถือวา “ ผาน ” ในระดับพอใช หรือ ปานกลาง หรือ B หรือ ข หรือ 2 หรือ 1
(แลวแตกรณี)
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เกณฑการประเมินความสามารถในการอานจับใจความ
ระดับคุณภาพ
ดี (2)
ตอบคําถามผิด
ไมเกิน 3 ขอ ใน 5 ขอ
บอกเนื้อหาสาระ
ไดถูกตอง แตวกวน

เกณฑ

ดีมาก (3)
1. ตอบคําถามจาก
ตอบคําถามถูกตอง
เรื่องที่อาน
ทุกขอ
2. บอกความสําคัญของ บอกเนื้อหาสาระ
เรื่องที่อาน
ถูกตองไดใจความ
ตอเนื่อง
3. บอกขอคิดจากเรื่อง บอกขอคิดได
ที่อาน
ตรงประเด็นสมบูรณ

4. แสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่อา น

บอกขอความได
ตรงประเด็น แตไม
ตอเนื่อง
เสนอความคิดเห็นได
อยางมีเหตุผล

เสนอความคิดเห็น
ดวยเหตุผลและ
เปนประโยชน

คะแนนที่ได
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
10 – 12
7–9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป

 ผาน

 ไมผาน

ควรปรับปรุง (1)
ตอบผิดมากกวา
3 ขอ ใน 5 ขอ
บอกเนื้อหาสาระ
ไดบาง

บอกขอคิดไดบาง
แตวกวน
เสนอความคิดเห็น
แตไมแสดงเหตุผล
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ตัวอยางที่ 2
ระดับคุณภาพ

เกณฑ

4
1. เนื้อหา
- นําคําที่ใหมาใช
ครบถวน
- ลําดับเรื่องราวได
ตอเนื่องไมสับสน
- เรื่องมีความหมาย
2. การใช
- เขียนสะกดคําได
ภาษา
ถูกตอง หรือเขียน
ผิดพลาดไมเกิน
1 – 3 คํา
- ใชคําไดเหมาะสม
3. นิสัยที่ดีใน - มีความเปน
การเขียน
ระเบียบเรียบรอย
- มีความสะอาด

4. ภาพ

- ภาพสอดคลอง
กับเรื่อง
- ภาพสื่อ
ความหมาย
ครอบคลุมกับ
เรื่อง

3
- นําคําที่ใหมาใช
ไมครบ ขาด
1 – 2 คํา
- ลําดับเรื่องราว
ไดตอเนื่อง
- เขียนสะกดคําได
ถูกตอง ผิดพลาด
4 – 6 คํา
- ใชคําไดเหมาะสม

2
- นําคําที่ใหมาใช
ไมครบ ขาด
2 – 4 คํา
- ลําดับขั้นตอน
สับสนเล็กนอย
- เขียนสะกดคํา
ผิดพลาดไมเกิน
7 – 10 คํา
- ใชคําไดเหมาะสม
ปานกลาง
- มีความเปน
- มีความเปน
ระเบียบเรียบรอย ระเบียบเรียบรอย
- มีรอยลบ ขูดขีด - มีรอยลบ ขูดขีด
ฆา 3 – 5 แหง
ฆา 1 – 2 แหง
- ภาพสอดคลองกับ
- ภาพสอดคลอง
เรื่อง
- แตสื่อความหมาย
- สื่อความหมาย
ครอบคลุมกับ
ไมครอบคลุมกับ
เรื่อง
เรื่อง
- ภาพสวยงาม
- สวยงามปานกลาง

1
- นําคําที่ใหมาใช
ไมครบ ขาด
มากกวา 4 คํา
- ลําดับขั้นตอน
สับสน
- เขียนสะกดคํา
ผิดพลาดมากกวา
10 คํา
- ใชถอยคําไมคอย
เหมาะสม
- ไมเปนระเบียบ
เรียบรอย
- มีรอยลบ ขูดขีด
ฆา 5 แหงขึ้นไป
- ภาพสอดคลองกับ
เรื่อง
- สื่อความหมายไม
ครอบคลุม
- ไมสวยงาม

จากตัวอยางที่ 2

1.
2.
3.
4.

รูบริคนี้ มี 4 เกณฑ
แตละเกณฑ มี 4 ระดับคุณภาพ คือ 4 , 3 , 2 และ 1
รูบริคนี้ คะแนนเต็ม (คะแนนสูงสุด) = 16 คะแนน (4 เกณฑ x 4 คะแนน)
รูบริคนี้ คะแนนต่ําสุด = 4 คะแนน (4 เกณฑ x 1 คะแนน)

16
5. แทนคาตามสูตรจะได
16 − 4
4

12
4

=

=

3

6. จากขอ 5 แสดงวา เกณฑการตัดสินคุณภาพ มีชว งคะแนนของเกณฑการตัดสินหางกัน
ชวงละ 3 คะแนน ดังนี้
16
13
10
7
4

คะแนนต่ําสุด

คะแนนสูงสุด
–
–
–
–

15
12
9
6

ซึ่งทุกชวงคะแนน หางกันชวงละ 3 คะแนน ได 4 ชวง เหลือเศษ 1 ( คือคะแนนที่ 16) จากนัน้ ให
นําไปเกลี่ยใสในชวงที่ 2 หรือ 3 จะไดเกณฑการตัดสินคุณภาพ 4 ชวงคะแนน ดังนี้
(4 คะแนน)

14 – 16
10 – 13
7–9
4–6

14 – 16
11 – 13
7 – 10
4–6

หรือ

(4 คะแนน)

7. แปลคาระดับคะแนน (ชวงคะแนน) ใหเปนระดับคุณภาพ เชน
ระดับคะแนน
(ชวงคะแนน)
14 – 16
10 – 13
7–9
4–6

ตัวอยางการแปลคาระดับคะแนน (ชวงคะแนน) ใหเปนระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

ดีเยีย่ ม
ดี
ปานกลาง
ตองปรับปรุง

A
B
C
D

ก
ข
ค
ง

4
3
2
1

3
2
1
0

8. กําหนดเกณฑการผาน เชน กําหนดเกณฑการผาน 60 % ของคะแนนเต็ม รูบริคนี้ตอง
ได 10 คะแนนขึ้นไป จึงจะถือวาผาน โดยคิดจาก
16 × 60
100

=

9.60 =

10

(ปดเศษขึน้ )

17
9. สมมติวา รูบริคนี้ ตรวจผลงานแลว นักเรียนได 9 คะแนน แสดงวา อยูในชวง 7 – 9
คะแนน จึงถือวา “ ไมผาน ” (เพราะเกณฑการผานตองได 10 คะแนนขึ้นไป) ซึ่งอยูในระดับพอใช
หรือ ปานกลาง หรือ C หรือ ค หรือ 2 หรือ 1 (แลวแตกรณี)
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เกณฑการประเมิน
เกณฑ

4
1. เนื้อหา
- นําคําที่ใหมาใช
ครบถวน
- ลําดับเรื่องราวได
ตอเนื่องไมสับสน
- เรื่องมีความหมาย
2. การใช
- เขียนสะกดคําได
ภาษา
ถูกตอง หรือเขียน
ผิดพลาดไมเกิน
1 – 3 คํา
- ใชคําไดเหมาะสม
3. นิสัยที่ดีใน - มีความเปน
การเขียน
ระเบียบเรียบรอย
- มีความสะอาด

4. ภาพ

ระดับคุณภาพ
3
- นําคําที่ใหมาใช
ไมครบ ขาด
1 – 2 คํา
- ลําดับเรื่องราว
ไดตอเนื่อง
- เขียนสะกดคําได
ถูกตอง ผิดพลาด
4 – 6 คํา
- ใชคําไดเหมาะสม

2
- นําคําที่ใหมาใช
ไมครบ ขาด
2 – 4 คํา
- ลําดับขั้นตอน
สับสนเล็กนอย
- เขียนสะกดคํา
ผิดพลาดไมเกิน
7 – 10 คํา
- ใชคําไดเหมาะสม
ปานกลาง
- มีความเปน
- มีความเปน
ระเบียบเรียบรอย ระเบียบเรียบรอย
- มีรอยลบ ขูดขีด - มีรอยลบ ขูดขีด
ฆา 3 – 5 แหง
ฆา 1 – 2 แหง
- ภาพสอดคลองกับ
- ภาพสอดคลอง
เรื่อง
- แตสื่อความหมาย
- สื่อความหมาย
ครอบคลุมกับ
ไมครอบคลุมกับ
เรื่อง
เรื่อง
- ภาพสวยงาม
- สวยงามปานกลาง

- ภาพสอดคลอง
กับเรื่อง
- ภาพสื่อ
ความหมาย
ครอบคลุมกับ
เรื่อง
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
ระดับคุณภาพ
14 – 16
ดีมาก
10 – 13
ดี
7–9
พอใช
4–6
ควรปรับปรุง
เกณฑการผาน
ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป
สรุป
 ผาน  ไมผาน

1
- นําคําที่ใหมาใช
ไมครบ ขาด
มากกวา 4 คํา
- ลําดับขั้นตอน
สับสน
- เขียนสะกดคํา
ผิดพลาดมากกวา
10 คํา
- ใชถอยคําไมคอย
เหมาะสม
- ไมเปนระเบียบ
เรียบรอย
- มีรอยลบ ขูดขีด
ฆา 5 แหงขึ้นไป
- ภาพสอดคลองกับ
เรื่อง
- สื่อความหมายไม
ครอบคลุม
- ไมสวยงาม
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บทสรุป

การสรางรูบริค นับวาเปนงานที่ยาก แตการใชรูบริคเปนสิ่งที่ทําไดงาย เมื่อครูสรางรูบริค
ขึ้นแลว ควรมอบรูบริคไวใหนักเรียนเพื่อใชประเมินงานของตนเอง ผลการประเมินที่นักเรียนประเมิน
ตนเองไมควรนํามาใชเปนคะแนนเพื่อตัดเกรด แตคะแนนหรือผลการประเมินนั้น จะนํามาใชเพือ่ ชวย
นักเรียนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้นและพัฒนาชิน้ งานของตนเองในครั้งสุดทายใหดียิ่งขึน้ กวาเดิม
ดังนั้น การใหนักเรียนประเมินผลงานของตนเอง แลวนําผลมาตัดเกรดจึงเปนสิ่งไมจําเปน นอกจากนี้
การไมนําผลการประเมินงานของตนเองมาตัดเกรด ยังชวยใหนกั เรียนเกิดความซื่อสัตยตอการประเมิน
งานของตนเองไดอีกดวย
อยางไรก็ตาม ครูควรใหโอกาสนักเรียนในการปรับปรุงชิ้นงานอยูเสมอ และควรใหเพื่อน
ชวยกันประเมินชิ้นงานซึ่งกันและกัน โดยใชรูบริคเดียวกันกับที่นกั เรียนแตละคนใชในงานชิ้นหนึ่ง ๆ
เปาหมายของการใหเพื่อนชวยประเมินชิ้นงานก็เพื่อชวยใหทุกคนทํางานไดดีขนึ้ และหลังจากที่เพื่อนชวย
ประเมินแลว ควรใหนักเรียนไดมีโอกาสปรับปรุงชิ้นงานดวยเชนกัน
นอกจากนี้ ผูปกครองอาจใชรูบริคเพื่อชวยนักเรียนในการทําการบานไดอีกดวย และใน
ตอนสุดทาย ครูจะใชรูบริคเดิมที่นักเรียนหรือเพื่อนใชในการประเมินชิ้นงานมาทําการประเมินชิ้นงาน
ของนักเรียน แลวคืนผลการประเมินใหนกั เรียน นักเรียนจะทราบไดวามีสิ่งใดบางที่ตนทําไดดแี ละสิ่ง
ใดบางที่นกั เรียนควรทําเพิ่มเติมในอนาคต
ถาจําเปนตองมีการใหเกรด ครูก็สามารถใชรูบริคชวยไดโดยงานชิ้นใดเมื่อประเมินตาม
เกณฑแลวพบวาเกณฑขอใดขอหนึ่งมีคุณภาพยอดเยี่ยม งานชิ้นนั้นควรได A และงานชิ้นใดเมื่อประเมิน
ตามเกณฑแตละเกณฑ แลวพบวามีคุณภาพต่ําสุดในทุกเกณฑ งานชิ้นนั้นควรใหเกรด D หรือ F และ
งานชิ้นใดเมื่อประเมินตามเกณฑแตละเกณฑ แลวพบวามีคุณภาพแตกตางจากสองกรณีแรก ครูสามารถ
นําเกรดที่ไดในแตละเกณฑมาหาคาเฉลี่ยได เพื่อตัดเกรดชิ้นงานนัน้ ๆ นักเรียนสามารถนํารูบริคไปรวม
ไวในแฟมสะสมผลงานได อยางไรก็ตามพึงระลึกเสมอวา การที่เราใชรูบริคนั้นก็เพื่อชวยสนับสนุนหรือ
ประเมินการเรียนรูของนักเรียนเปนสําคัญ ทั้งครูและนักเรียนตองสรางความเชื่อมั่นในรูบริคที่พัฒนาขึ้น
มาดวย และการใหผูเกีย่ วของ เชน ครู ผูปกครอง หรือผูรูทั้งหลายไดเขามามีสวนรวมในการสรางและ
พัฒนารูบริคยอมเปนสิ่งที่นา สนับสนุนใหมีการดําเนินการ ซึ่งนับเปนการสรางความนาเชื่อถือใหแก
รูบริคยิ่งขึ้น
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