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เกณฑการประเมินการเขียนรายงาน 
 

ระดับคุณภาพของเกณฑ รายการประเมิน 
 4  (ดีมาก) 3  (ดี) 2  (พอใช) 1  (ปรับปรุง) 
(1)  รูปเลม 1.1  ปก 

1.2  สวยงาม 
1.3  สวนประกอบ 
1.4  ริเร่ิมสรางสรรค 

   

(2)  เนื้อหาสาระ 2.1  ตรงตามจุดประสงค 
2.2  เนื้อหาถูกตอง 
2.3  เนื้อหาครบถวน 
2.4  นําไปใช 
       ประโยชนได 

 หมายเหต ุ
4  ขอ  ได 
3  ขอ  ได 
2  ขอ  ได 
1  ขอ  ได 

ระดับคุณภาพ 
4  คะแนน 
3  คะแนน 
2  คะแนน 
1  คะแนน 

(3)  วิธีดําเนินการ 3.1  มีการวางแผน 
3.2  ใชกระบวนการกลุม 
3.3  ดําเนินการตามแผน 
3.4  สรุป / ขอเสนอแนะ    

   

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
     11 – 12        ดีมาก 
    9 – 10         ดี 
       7 – 8        พอใช 
       5 – 6   ควรปรับปรุง 
       3 – 4           ตก 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป                   

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการเขียนรายงานการศกึษาคนควา 
 
1.  ชื่อเร่ือง 
 2  คะแนน เมื่อ ช่ือเร่ืองสอดคลองกับสถานการณและมีความชัดเจน 
 1  คะแนน เมื่อ ช่ือเร่ืองสอดคลองกับสถานการณแตไมมคีวามชัดเจน 
 0  คะแนน เมื่อ ช่ือเร่ืองไมสอดคลองกับสถานการณและไมมีความชัดเจน 
2.  ท่ีมาและความสําคัญ 
 2  คะแนน เมื่อ ระบุปญหาและความสําคัญของปญหาไดสอดคลองและชัดเจน 
 1  คะแนน เมื่อ ระบุปญหาและความสําคัญของปญหาไดสอดคลองแตไมชัดเจน 
 0  คะแนน เมื่อ ระบุปญหาและความสําคัญของปญหาไมสอดคลองและไมชัดเจน 
3.  กําหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ 
 2  คะแนน เมื่อ กําหนดความหมายและขอบเขตของคํานิยามไดชัดเจนและสามารถ 

สังเกตและวัดได 
 1  คะแนน เมื่อ กําหนดความหมายและขอบเขตของคํานิยามไดชัดเจนแตไมสามารถ

สังเกตและวัดได 
 0  คะแนน เมื่อ กําหนดความหมายและขอบเขตของคํานิยามไมชัดเจน   ไมสามารถ 

สังเกตและวัดไมได 
4.  จุดมุงหมาย 
 2  คะแนน เมื่อ ระบุส่ิงที่ตองการศึกษาสอดคลองกับชื่อเร่ืองและชัดเจน 
 1  คะแนน เมื่อ ระบุส่ิงที่ตองการศึกษาสอดคลองกับชื่อเร่ืองแตไมชัดเจน 
 0  คะแนน เมื่อ ระบุส่ิงที่ตองการศึกษาไมสอดคลองกับชื่อเร่ืองและไมชัดเจน 
5.  สมมติฐานในการศึกษา 
 2  คะแนน เมื่อ เขียนขอความที่บอกความสมัพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

ไดถูกตองเปนเหตุเปนผล 
 1  คะแนน เมื่อ เขียนขอความที่บอกความสมัพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

ไดแตไมเปนเหตุเปนผล 
 0  คะแนน เมื่อ เขียนขอความที่ไมแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 
6.  ตัวแปรที่ศึกษา 
 2  คะแนน เมื่อ กําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมไดถูกตอง 
 1  คะแนน เมื่อ กําหนดตัวแปรไดถูกตอง  2  ใน  3 
 0  คะแนน เมื่อ กําหนดตัวแปรไมถูกตอง 
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7.  อุปกรณท่ีใช 
 2  คะแนน เมื่อ กําหนดอุปกรณที่ใชเหมาะสมและสอดคลองกับวิธีการศกึษาทุกขัน้ตอน 
 1  คะแนน เมื่อ กําหนดอุปกรณที่ใชเหมาะสมและสอดคลองกับวิธีการศกึษาบางขั้นตอน 
 0  คะแนน เมื่อ กําหนดอุปกรณที่ใชไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับวธีิการศึกษา 
8.  วิธีการศึกษา 
 2  คะแนน เมื่อ กําหนดวิธีการศึกษาเปนไปตามลําดับขั้นตอนไดอยางตอเนื่องและ 

ถูกตองทุกตอน 
 1  คะแนน เมื่อ กําหนดวิธีการศึกษาเปนไปตามลําดับขั้นตอนไดอยางตอเนื่องและ 

ถูกตองเพียงบางตอน 
 0  คะแนน เมื่อ กําหนดวิธีการศึกษาไมถูกตอง 
9.  ผลการศึกษา 
 2  คะแนน เมื่อ แสดงผลการศึกษาไดอยางถกูตองและนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
 1  คะแนน เมื่อ แสดงผลการศึกษาไดอยางถกูตองแตนําเสนอขอมูลไมเหมาะสม 
 0  คะแนน เมื่อ แสดงผลการศึกษาไดไมถูกตอง 
10.  สรุปผล 
 2  คะแนน เมื่อ สรุปผลใหเห็นถึงความสัมพันธของขอมูลกับตัวแปรทีศ่ึกษาไดอยาง 

ถูกตองเหมาะสม 
 1  คะแนน เมื่อ สรุปผลใหเห็นถึงความสัมพันธของขอมูลกับตัวแปรทีศ่ึกษาไดเพยีง 

บางตัวแปร 
 0  คะแนน เมื่อ ไมสามารถแสดงความสัมพนัธของขอมูลที่ไดกับตวัแปรที่ศึกษา 
11.  ความประณีต  สะอาด  เรียบรอย 
 2  คะแนน เมื่อ ผลงานมีความประณีต  สะอาด  เรียบรอยอยูในขัน้ดีมาก 
 1  คะแนน เมื่อ ผลงานมีความประณีต  สะอาด  เรียบรอยอยูในขัน้พอใช 
 0  คะแนน เมื่อ ผลงานมีความประณีต  สะอาด  เรียบรอยอยูในขัน้ควรปรับปรุง 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
   15 – 22         ดี 
       7 – 14        พอใช 
       0 – 6   ควรปรับปรุง 
เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป                          
สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินผลงาน 
รายงานเรื่อง ................................................................................. 

 
ระดับคุณภาพ รายการประเมิน 

ดี  (3) พอใช  (2) ปรับปรงุ  (1) 
1.  เนื้อหาสาระ 
     ของรายงาน 

ครอบคลุมจุดประสงค 
ทันเหตกุารณและมีแหลง
อางอิง  2  ชนิดขึ้นไป 

ครอบคลุมจุดประสงค 
ทันเหตกุารณและมีแหลง
อางอิงต่ํากวา  2  ชนิด 

ครอบคลุมจุดประสงค 
ไมทันเหตกุารณและ 
มีแหลงอางอิงต่ํากวา 
2  ชนิด 

2.  รูปแบบการ 
     จัดทํารายงาน 

ครบถวนสมบูรณทั้งปก 
คํานํา  สารบัญ  เนื้อหา 
และบรรณานกุรม 

บกพรองในบางสวน  
เชน  ปก  คํานาํ  สารบัญ 
แตยังมีเนื้อหา  และ
บรรณานุกรม 

ไมยึดถือรูปแบบการทํา
รายงาน  และบกพรอง
เปนสวนใหญเกือบ            
ทุกสวน 

3.  ความถูกตอง 
    ในวิธีการ 
    นําเสนอ 

ไมมีขอบกพรองในการ
เลือกใชหลักทฤษฎีใน
การนําเสนอขอมูล 

มีขอบกพรองเพียง
เล็กนอยในประเด็น
ปลีกยอย 

มีขอบกพรองในประเด็น
หลักของการนําทฤษฎี       
มาใช 

4.  ความสะอาด 
     เรียบรอย 

ผลงานสะอาด  เรียบรอย 
ประณีต  แสดงถึงความ
ตั้งใจทําตลอดทั้งฉบับ 

มีขอบกพรองเกี่ยวกับ
ความเรียบรอยใน
บางสวนของงาน 
เนื่องจากเหตสุุดวิสัย 

ผลงานสกปรก เลอะเทอะ
แสดงถึงเจตนาในการรีบ
ทํางาน  ผลงานไมนาอาน 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
     10 – 12            ดี     
       7 – 9        พอใช 
       4 – 6   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป                      

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการรายงานเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐท่ีนักเรียนจัดทําขึน้ 
 

คุณภาพ เกณฑ 
ยอดเยี่ยม  (4) ดี  (3) พอใช  (2) ควรปรับปรงุ  (1) 

จุดมุงหมาย รายงานนี้มกีาร
อธิบายถึง
จุดมุงหมายทีสํ่าคัญ
ของการประดษิฐ 
รวมถึงจุดมุงหมาย
อ่ืนที่ไมไดเปน
จุดมุงหมายหลัก 

รายงานนี้มกีาร
อธิบายถึง
จุดมุงหมายทีสํ่าคัญ
ของการประดษิฐที่
สําคัญ 

รายงานนี้มกีาร
อธิบายถึง
จุดมุงหมายของการ
ประดิษฐ  แตขาด
จุดมุงหมายหลัก 

รายงานนี้ไมมกีาร
กลาวถึงจุดมุงหมาย
ของการประดษิฐ 

คุณลักษณะ รายงานมีรายละเอียด
ทั้งคุณลักษณะสําคัญ 
คุณลักษณะซอนเรน
ของสิ่งประดิษฐและ
มีการอธิบายวา
คุณลักษณะเหลานี้
จะชวยให
จุดมุงหมายของ        
การประดิษฐ
บรรลุผลไดอยางไร 

รายงานมี
รายละเอียดของ
คุณลักษณะสําคัญ
ของสิ่งประดิษฐ
และมีการอธิบายวา
คุณลักษณะหลัก
เหลานี้ชวยให
จุดมุงหมายของ       
การประดิษฐ
บรรลุผลไดอยางไร 

รายงานไมไดให
รายละเอียด
คุณลักษณะ                
บางประการของ        
การประดิษฐและ       
มีการอธิบายไม
ครบถวนวา
คุณลักษณะเหลานี้
ชวยใหจดุมุงหมาย
บรรลุผลไดอยางไร 

รายงานไมไดให
รายละเอียดเกีย่วกับ
คุณลักษณะของ
ส่ิงประดิษฐหรือ 
ไมไดกลาวถึงวา
คุณลักษณะเหลานี้
ชวยใหจดุมุงหมาย
บรรลุผลไดอยางไร 

การวิพากษ 
วิจารณ 

รายงานมีการ
อภิปรายถึงจุดเดน       
จุดดอยของ
ส่ิงประดิษฐและ          
มีขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแกไขให       
ดีขึ้น 

รายงานมีการ
อภิปรายถึงจุดเดน
จุดดอยของ
ส่ิงประดิษฐไมได
กลาวถึงทั้งสองดาน 

รายงานมีการ
อภิปรายถึงจุดเดน
จุดดอยเพยีงดานใด
ดานหนึ่งเทานัน้ 

รายงานไมมีการ
กลาวถึงจุดเดน       
หรือจุดดอยของ
ส่ิงประดิษฐ 
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คุณภาพ เกณฑ 
ยอดเยี่ยม  (4) ดี  (3) พอใช  (2) ควรปรับปรงุ  (1) 

ความตอเนื่อง รายงานมีความ
ตอเนื่องอยาง
เหมาะสมระหวาง
จุดมุงหมาย 
คุณลักษณะของ
ส่ิงประดิษฐและ
ปรากฏการณตาง  ๆ 
ที่หลากหลาย 

รายงานมีความ
ตอเนื่องอยาง
เหมาะสมระหวาง
จุดมุงหมาย 
คุณลักษณะของ
ส่ิงประดิษฐและ
ปรากฏการณหนึ่ง
หรือสอง
ปรากฏการณ 

รายงานขาดความ
ตอเนื่องและไม
ชัดเจนระหวาง
ส่ิงประดิษฐและ
ปรากฏการณอ่ืน  ๆ 

รายงานไมมีความ
ตอเนื่องระหวาง
ส่ิงประดิษฐกบั        
ส่ิงเชื่อมโยงอื่น  ๆ 

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

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพดีขึ้นไป                    

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการตรวจผลงานรายบคุคล 
เกณฑการใหระดับคะแนน ประเด็น 

การประเมิน 4 3 2 1 
1.  ภาษา 1.  ใชภาษาไดถูกตอง 

2.  ใชภาษาได 
     เหมาะสม 
3.  ใชภาษาเขาใจ    
     งาย  ๆ 

1.  ใชภาษาไดถูกตอง 
2.  ใชภาษาได 
     เหมาะสม 
3.  ใชภาษาเขาใจงาย 

1.  ใชภาษาไดถูกตอง 
2.  ใชภาษาได 
     เหมาะสม 
3.  ใชภาษาเขาใจยาก 

1.  ใชภาษาไดถูกตอง 
2.  ใชภาษาไม 
     เหมาะสม 
3.  ใชภาษาไมเขาใจ  
      เลย 

2.  เนื้อหา 1.  มีการเรียงลําดับ 
     เนื้อหาเหมาะสม 
2.  เนื้อหามีความ 
     ตอเนื่อง 
3.  เนื้อหาสาระม ี
     ประโยชน 
4.  ใหแงคดิ 

1.  มีการเรียงลําดับ 
     เนื้อหาเหมาะสม 
2.  เนื้อหามีความ 
     ตอเนื่อง 
3.  เนื้อหามีสาระ 
     มีประโยชน 
4.  ใหแงคดินอย 

1.  มีการเรียงลําดับ 
     เนื้อหาเหมาะสม 
2.  เนื้อหามีความ 
     ตอเนื่อง 
3.  เนื้อหามีสาระ 
     มีประโยชนนอย 
4.  ใหแงคดินอย 

1.  มีการเรียงลําดับ 
     เนื้อหาเหมาะสม 
2.  เนื้อหาไมมคีวาม 
     ตอเนื่อง 
3.  เนื้อหาสาระม ี
     ประโยชนนอย 
4.  ไมใหแงคดิ 

3.  ภาพ 
     ประกอบ 

1.  สีสันสวยงาม 
2.  มีความสัมพันธ 
     กับเนื้อเร่ือง 
3.  ภาพมีขนาด 
     เหมาะสม 
4.  องคประกอบ 
     เหมาะสม 

1.  สีสันสวยงาม 
2.  มีความสัมพันธ 
     กับเนื้อเร่ือง 
3.  ภาพมีขนาด 
     เหมาะสม 
4.  องคประกอบ 
     ไมครบ 

1.  สีสันสวยงาม 
2.  มีความสัมพันธ 
     กับเนื้อเร่ือง 
3.  ภาพมีขนาดไม 
     เหมาะสม 
4.  องคประกอบ 
     ไมครบ 

1.  สีสันสวยงาม 
2.  ไมมีความสมัพันธ  
      กับเนื้อเร่ือง 
3.  ภาพมีขนาด 
     ไมเหมาะสม 
4.  องคประกอบ 
     ไมครบ 

4.  กลวิธี 
     นําเสนอ 

1.  มีการนําเขาสู 
     เนื้อเร่ือง 
2.  มีความสัมพันธ 
     กับเนื้อเร่ือง 
3.  เราใจชวนตดิตาม 
4.  มีความมั่นใจใน 
     การนําเสนอ 
5.  ใชเวลาตาม 
      กําหนด 

1.  มกีารนําเขาสู 
     เนื้อเร่ือง 
2.  มคีวามสัมพนัธกับ 
     เนื้อเร่ือง 
3.  มคีวามเราใจชวน 
     ติดตามนอย 
4.  มคีวามมัน่ใจใน 
     การนาํเสนอ 
5.  ใชเวลาเกนิจากที ่
     กําหนด  1  นาที 

1.  มกีารนําเขาสู 
     เนื้อเร่ือง 
2.  มคีวามสัมพนัธกับ 
     เนื้อเร่ือง 
3.  ไมเราใจชวน 
      ตดิตาม 
4.  ไมมีความมัน่ใจใน 
      การนําเสนอ 
5.  ใชเวลาเกนิจากที ่
      กาํหนด  1  นาท ี

1.  มกีารนําเขาสู 
     เนื้อเร่ือง 
2.  ไมมีความสมัพันธ 
      กบัเนื้อเร่ือง 
3.  ไมเราใจชวน  
      ติดตาม 
4.  ไมมีความมัน่ใจใน 
      การนําเสนอ 
5.  ใชเวลาเกนิจากที ่
     กําหนดมากกวา 
     2  นาท ี
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เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
     14 – 16        ดีมาก 
  10 – 13         ดี 
       7 – 9        พอใช 
       4 – 6   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพดีขึ้นไป                       

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินรายงานโครงการวิจัย 
 

ประเด็น 
 
 

คะแนน 

วิทยานิพนธ / 
ปญหา /
คําถาม 

การหา /       
การเลือกและ
ประเมิน
ขอมูล 

การ   
วิเคราะห 

การ
สังเคราะห 

การหา
เอกสาร
ประกอบ 

ผลผลิต /
วิธีการ 

4 นักเรียน
กําหนดคําถาม
ที่ตองใช
ความคิดและ
สรางสรรคซึ่งมี
ความทาทาย
หรือสัมพันธ
กับการวิจัย
คําถามนั้น           
ทําใหเห็น
เหตุผลหรือ
ขอสนับสนุน
ใหมที่เนน
ความรูเฉพาะ
เนื้อหา นักเรียน
กําหนดคําถาม
ที่ตองใช
ความคิดและ
สรางสรรค ซึ่ง
มีความทาทาย
หรือสัมพันธ
กับการวิจัย
คําถามนั้นทํา
ใหเห็นเหตุผล
หรือขอ 
สนับสนุนใหม
ที่เนนความรู
เฉพาะเนื้อหา 

นักเรียน
รวบรวมขอมูล
จากแหลง 
ขอมูลที่เปน
สิ่งพิมพและ
ขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส 
รวมทั้งขอมูล
พ้ืนฐานที่มีการ
จดทะเบียน
แหลงขอมูล
ตรงประเด็น
หนักแนนและ
รวมทั้งการอาน
วิเคราะห
เกี่ยวของกับ
วิทยานิพนธ
หรือปญหาอาจ
มีขอมูลจาก
แหลงปฐมภูมิ
ดวยหาก
เหมาะสม 

นักเรียน
วิเคราะหขอมูล
ที่รวบรวมมา
ไดอยางระมัด 
ระวังและ
สรางสรรคมี
ขอสนับสนุน
ชัดเจน น้ําเสียง
ในการเขียน
ของนักเรียน        
ก็ชัดเจน 

นักเรียน
ปรับปรุง
โครงสราง         
ในการสื่อความ
เกี่ยวกับผลงาน
อยางเหมาะสม 
รวมกับ
แหลงขอมูล        
ที่มีคุณภาพ
หลากหลาย 
ขอมูลมีเหตุ         
มีผลและ
จัดระบบได
เหมาะสมดี          
มีการเชื่อมตอ
ขอมูลอยาง
ราบรื่น 

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 
 
 

คะแนน 

วิทยานิพนธ / 
ปญหา /
คําถาม 

การหา /       
การเลือกและ
ประเมิน
ขอมูล 

การ    
วิเคราะห 

การ
สังเคราะห 

การหา
เอกสาร
ประกอบ 

ผลผลิต /
วิธีการ 

3 นักเรียน
กําหนดคําถาม
ที่เกี่ยวของกับ
ตนในการวิจัยที่
ทาทาย 

นักเรียน
รวบรวมขอมูล
จากแหลง            
ตาง  ๆ  ที่ตรง
ประเด็นทั้งที่
เปนสิ่งพิมพ
และขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส 

นักเรียนแสดง
ความพยายาม 
ที่ดีในการ
วิเคราะห
เอกสาร
หลักฐานที่เก็บ
รวบรวมมา 

นักเรียน
จัดระบบ
ผลงานที่ได
อยางเปนเหตุ
เปนผลและ
เช่ือมโยง
แนวคิดตาง  ๆ 
ไดอยางดี 

นักเรียนหา
แหลงเอกสาร
ประกอบดวย
ความระมัด 
ระวังมีการ
อางอิงถึงทั้ง        
ในตนฉบับ         
ในผลงานใน
งานที่อางถึง 
ฯลฯ  มี
ขอบกพรอง
เกี่ยวกับการ
อางอิงนอย 

นักเรียนสื่อ
ความเรื่องผล
ของการวิจัย
ใหแกผูฟงอยาง
มีประสิทธิภาพ 

2 นักเรียนสราง
คําถามที่มี
คําตอบให
พรอมอยูแลว 

นักเรียน
รวบรวมขอมูล
จากแหลง 
ขอมูลที่จํากัด
และแสดงความ
พยายามไม 
มากนักในการ
คัดเลือกแหลง 
ที่มีคุณภาพ 

ขอสรุปของ
นักเรียนควร        
มีหลักฐาน
สนับสนุน 
หนักแนนกวานี้ 
ระดับการ
วิเคราะหควร
ลึกกวานี้ 

นักเรียนควร
พยายาม
จัดระบบ
ผลงานให
มากกวานี้ 

นักเรียนตองใช
ความระมัด 
ระวังใหมาก 
กวานี้ในการหา
แหลงเอกสาร
ประกอบ
เอกสาร
ประกอบไมดี
หรือไมมีเลย 

นักเรียนตองทํา
ใหการสื่อความ
มีประสิทธิภาพ
มากกวานี้ 

1 นักเรียนใช
คําถามที่ครู
สรางขึ้นหรือ
นําคําถามมา
ปรับปรุงโดย 
ใชความคิด
เพียงเล็กนอย 

นักเรียน
รวบรวมขอมูล
โดยขาดทั้ง
ความตรง
ประเด็น
คุณภาพความ
ลึกซึ้งและ 
ความสมดุล 

ขอสรุปของ
นักเรียนเปน
เพียงแคนํา
ขอมูลมา
กลาวถึงใหม 
ไมมีหลักฐาน
สนับสนุน 

งานของ
นักเรียนไม
สมเหตุสมผล
หรือมี
โครงสราง           
ที่ไมมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียน
คัดเลือกผลงาน
มาอยางชัดเจน 

นักเรียนแสดง
หลักฐานเพียง
เล็กนอย
เกี่ยวกับการ
วิจัยงานไมได
สื่อถึงที่พบใน
การวิจัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
     21 – 24        ดีมาก 
  16 – 20         ดี 
     11 – 15        พอใช 
       6 – 10   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพดีขึ้นไป                       

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินรายงาน  (งานรายบุคคล) 
 

ระดับคะแนน เกณฑ 
4 1.   มีองคประกอบและรายละเอียดตาง  ๆ  ตามเงื่อนไขถูกตองชัดเจน 
 2.   คิดคํานวณถูกตอง 
 3.   อธิบายเหตุผลในการคิดคํานวณไดถูกตองตามหลักวชิา 
3 1.   มีองคประกอบและรายละเอียดตาง  ๆ  ตามเงื่อนไขถูกตองชัดเจน 
 2.   คิดคํานวณผิดพลาด 
 3.   อธิบายเหตุผลในการคิดคํานวณไดถูกตองตามหลักวชิา 
2 1.   มีองคประกอบและรายละเอียดตาง  ๆ  ตามเงื่อนไขถูกตองชัดเจน 
 2.   คิดคํานวณผิดพลาด 

3.   อธิบายเหตุผลในการคิดคํานวณไมถูกตองตามหลักวชิา 
1 1.   มีองคประกอบและรายละเอียดตาง  ๆ  ไมเปนไปตามเงื่อนไข 
 2.   คิดคํานวณผิดพลาด 
 3.   อธิบายเหตุผลในการคิดคํานวณไมถูกตองตามหลักวชิา 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคะแนน  2  ขึ้นไป                           

สรุป      ผาน   ไมผาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


