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ตัวอยางเกณฑการประเมิน 
กลุมสาระการเรียนรู                               

สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
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เกณฑการประเมินภาระงานเรื่องความสําคญัของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่คนนบัถือ 
 
ประเด็นการประเมิน ดี  (3) พอใช  (2)  ปรับปรงุ  (1) 

1.  ความรู 
     1.1  ความเขาใจ 
            เกี่ยวกบัพระพุทธ 
            ศาสนา  หรือ 
            ศาสนาที่ตน 
            นับถือ 

1.  เขียนระบุคณุคาของ 
     ศาสนาได 
2.  ส่ือความหมาย 
    ไดครบ 
3.  สะกดถูกตอง 

-  เขียนระบุคณุคาของ 
   ศาสนาไดครบ  แตใช 
   สํานวนภาษาสื่อความ 
   ไมไดดี  มกีารสะกด 
   ผิดต่ํากวา  3  แหง 

-  เขียนระบุคณุคาได 
   ไมครบ  ส่ือความได 
   ไมดี  มีการสะกดผิด 
    เกิน  3  แหง 

     1.2  เขาใจหลักธรรม 
            เบื้องตนของ 
            ศาสนา 

1.  เขียนบอกคณุคาของ 
     การกระทําความดีได 
2.  ระบุเหตุผลการ 
     กระทําไดถูกตอง 
3.  ระบุหนาทีข่องตน 
     ตามหลักธรรมได 

-  ขาดรายการที่ระบุ 
   1  รายการ  จาก  
   3  รายการ 

-  ขาดรายการที่ควร 
    เขียน  2  ใน  3   
    รายการ 

     1.3  บอกวธีิการ 
            ปฏิบัติตนเปน 
            พลเมืองดี 

1.  บอกหนาทีข่องตน 
     ตอครอบครัวได 
2.  บอกการปฏิบัติตน 
     ตอผูปกครองได 
3.  บอกวิธีการปฏิบัติ 
     ตนได 
4.  บอกวิธีการที่ควร 
     ปฏิบัติไดเมื่อมี 
     ปญหา   

-  ขาดรายการใด 
    รายการหนึง่ใน 
    4  รายการ 

-  ขาดรายการ  2   
   รายการใน  4  รายการ 

     1.4  มีความเขาใจ 
            เกี่ยวกบั วัน  
            เดือน ป 

1.  เขียนเลขลงใน 
     ปฏิทินได 
2.  ระบุวันได 
     (จันทร – อาทิตย) 
3.  ระบุเดือนได 
     (มกราคม–ธันวาคม) 

-  ขาด 1 รายการ ใน 
    3  รายการ  หรือเขียน 
    ตัวเลขผิดเกนิ  5   
    แหง 

-  ขาด  2  รายการใน 
   3  รายการ 
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ประเด็นการประเมิน ดี  (3) พอใช  (2)  ปรับปรงุ  (1) 
2.  ทักษะ / กระบวนการ 
     2.1  สาระสําคัญของ 
            การนําเสนอ 
            ผลงานจาก 
            ภาระงาน 
            แตละชิ้น 

1.  ไดสาระของงานตาม 
     ที่กําหนด 
2.  ตรงประเดน็ 
3.  ไดจากขอเท็จจริง 
     ของตนเอง 

-  ตรงประเด็น  แตได 
   สาระไมครบถวน 
   เปนขอเท็จจริงของ 
   ตนเองบางสวน 

-  ไมตรงประเด็น 

     2.2  การทํางานเปน 
            ขั้นตอน มีระเบียบ 
            และความสวยงาม 
            ของผลงาน 

1.  ทํางานเปนขั้นตอน 
     ตามลําดับ 
2.  มีความสวยงาม 
3.  ทํางานเปนระเบียบ 
     เรียบรอย 

-  ขาด  1  รายการ  ใน 
    3  รายการ 

-  ขาด  2  รายการ  ใน 
    3  รายการ 

     2.3  ผลสําเร็จของงาน 
            ที่ไดรับมอบหมาย 

-  ทํางานไดครบถวน 
   ตามงานที่ไดรับ 
   มอบหมายในแตละ 
    คร้ัง 

-  ขาด  1  รายการ -  ขาด  2  รายการ 

     2.4  การเขียนตวัอักษร 
            และตวัเลข 

-  เขียนตวัอักษรและ 
   ตัวเลขไดถูกตอง 
   สวยงาม 
    

-  เขียนตวัอักษรและ 
   ตัวเลขไดถูกตอง  
   แตไมสวยงาม 

-  เขียนตวัอักษรและ 
   ตัวเลขไมสวยงาม 
   สะกดผิดเกนิ  20 % 
   ของทั้งหมด 

3.  คุณธรรม จริยธรรม 
     3.1  กลาเสนอผลงาน 1.  พูดเสนอผลงานใน 

     กลุมหรือในขั้นเรียน  
     หรือนําเสนอโดย 
     การบอกเลา 
     อยางนอย  3  ช้ินงาน 
     จาก  4  ช้ินงาน 

-  นําเสนอผลงานได 
    2  ช้ินงาน 

-  ไมนําเสนอหรือ 
    นําเสนอเพยีง  
    1  ช้ินงาน 

     3.2  ความมีวินัย 1.  ขณะทํางานปฏิบัติ 
     ตามกติกาที่ไดตกลง 
     กัน 
2.  ไมรบกวนบุคคลอื่น 
     ในขณะทํางาน 

-  ไมรบกวนผูอ่ืนแต 
    ปฏิบัติตามกติกาเปน 
     สวนใหญ 

-  ไมปฏิบัติตามกติกา 
    และรบกวนผูอ่ืน 
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ประเด็นการประเมิน ดี  (3) พอใช  (2)  ปรับปรงุ  (1) 
     3.3  ความตัง้ใจใน 
            การปฏิบัติงาน 

1.  มีสมาธิในการ 
     ปฏิบัติงาน 
2.  ปฏิบัติงานจนสําเร็จ 

-  ไมมีสมาธิในการ 
    ปฏิบัติงาน แต 
    พยายามปฏบิัติงาน 
    จนสําเร็จ 

-  ไมมีสมาธิในการ 
    ปฏิบัติงานและงาน 
    ไมแลวเสรจ็ตาม 
    กําหนดเวลา 

     3.4  การแกไขผลงาน -  แกไขผลงานตามที่ได 
   รับขอเสนอแนะจน 
   เสร็จสิ้นทุกชิ้นงาน 
   และถูกตอง 

-  แกไขผลงานเสร็จสิ้น 
   ทุกชิ้นงาน  แตไม 
   ถูกตองเปน 
   บางชิ้นงาน 

-  แกไขผลงานไมเสร็จ 
   หรือเสร็จเพยีงบางชิ้น 
   และไมมีความถูกตอง 

     3.5  การสงงานตาม 
            กําหนดเวลา 

-  สงงานตรงตาม 
   กําหนดทุกครั้ง 

-  ขาดสงงาน  1  ใน  4  
   ของงานที่ไดรับ 
   มอบหมาย 

-  ขาดสงงาน  2  ใน  4  
    ของงานที่ไดรับ 
    มอบหมาย 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
     31 – 39        ดี 
     22 – 30        พอใช 
     13 – 21   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน           ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป                    

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินทักษะ / กระบวนการในการสํารวจศาสนสถานและสาธารณสถาน 
 

การพิจารณาคะแนน ขอ
ท่ี 

เกณฑ 
การประเมิน 5 4 3 2 1 

1 การสํารวจ 
สถานที่ 

1.  บอกชื่อ 
     สถานที่ 
2.  บอกทําเล 
     ที่ตั้ง สภาพ 
    ที่พบ 
3.  คุณคาที่มี 
     ตอชุมชน 
4.  ส่ิงที่ควร 
     พัฒนาระบ ุ
    ไดครบถวน 
    สาระแตละ 
    รายการ 
    สมบูรณ 

บอกชื่อสถานที่ 
ทําเล  ที่ตั้ง 
สภาพที่พบ  
คุณคาที่มีตอ 
ชุมชน  ส่ิงที่ควร
พัฒนาได
ครบถวน  
ไดสาระแตม ี
รายการขาด
ความสมบูรณ  
1  รายการ 

บอกชื่อสถานที่ 
ทําเล  ที่ตั้ง 
สภาพที่พบ 
คุณคาที่มีตอ 
ชุมชน  ส่ิงที่ควร 
พัฒนาได 
ครบถวน  สาระ 
แตละรายการ 
แตขาด 
ความสมบูรณ  
2  รายการ 

บอกชื่อสถานที่ 
ทําเล  ที่ตั้ง 
สภาพที่พบ  
คุณคาที่มีตอ 
ชุมชน  ส่ิงที่ควร 
พัฒนาได 
ครบถวน  สาระ 
แตละรายการ 
แตขาด 
ความสมบูรณ 
3  รายการ 

ขาดความ 
สมบูรณ 
4  รายการ 

2 ผลการ 
ประชุม 

1.  บันทึก 
     ขอเสนอแนะ 
     ของสมาชิก 
2.  ขอคิดที่ได 
     จากการ 
     ประชุม 
3.  สรุปผลของ 
     การประชุม 
     กลุมได 
     ครบถวนทุก 
     รายการ  
     ไดใจความ 
     สมบูรณ 

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

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

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

บันทึกได
ไมครบ 
ถวนและ    
ขาดความ 
สําคัญ 
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การพิจารณาคะแนน ขอ
ท่ี 

เกณฑ 
การประเมิน 5 4 3 2 1 

3 การวางแผน
การทํางาน
อยางเปน
ระบบ 

1. มีการวางแผน 
    กําหนดหนาที่ 
2.  มอบหมาย 
     งาน 
3.  ปฏิบัติตาม 
     แผนงาน 
4.  สมาชิกให 
     ความรวมมอื 
     เปนผูนํา  
     ผูตามที่ดี 
     ผลงานสําเร็จ 
     เรียบรอย     

มีการวางแผน 
กําหนดหนาที่ 
มอบหมายงาน
สมาชิก  บางคน
ขาดความ 
รวมมือ  ผลงาน
สําเร็จ 

มีการวางแผน
กําหนดหนาที่ 
มอบหมายงาน
สมาชิกบางคน
ขาดความ 
รวมมอื  ผลงาน
ออกมาพอใช 

ขาดการวางแผน 
สมาชิกขาด
ความรวมมือ  
ผลงานตอง    
ปรับปรุง 

ขาดการ
วางแผน
และ
ทํางาน 
ไมแลว
เสร็จ 

4 บันทึกการ
ทํางาน 

1.  บันทึกได 
     ถูกตองตาม 
     ขั้นตอน 
2.  ไดใจความ 
     ครบถวน 
     เรียบรอย 
3.  มีการสรุปผล 
     การปฏิบัติ 
    งาน 

บันทึกได         
ถูกตองตาม      
ขั้นตอน  ได
ใจความ
ครบถวน  
บันทึกขาดความ
เปนระเบยีบ 
เรียบรอย  มีการ
สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

ในแตละ 
ขั้นตอน  บันทกึ
ไดไมสมบูรณ 
บันทึกเปน
ระเบียบ 
เรียบรอย 

ในแตละ 
ขั้นตอน  บันทกึ
ไดไมสมบูรณ 
บันทึกไมเปน
ระเบียบ 
เรียบรอย 

บันทึก 
ไมได 
ใจความ
และไมมี
การสรุป 

5 การนําเสนอ 1.  นําเสนอได 
     ครบทุก 
     ขั้นตอน 
2.  ลําดับเหต ุ
     การณไดด ี
3.  มีวิธีการ 
     ปฏิบัติ 
4.  ขอความ 
     สมเหตุสมผล 

นําเสนอไดครบ
ทุกขั้นตอน 
ลําดับเหตุการณ
ไดดี และมีความ
สมเหตุสมผล 
แตขาดวิธีการ
ปฏิบัติ 

มีขอบกพรอง 
2  รายการ 

มีขอบกพรอง 
3  รายการ 

มีขอ 
บกพรอง  
ทกุ 
รายการ 
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เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  22 – 25       ดีมาก 
   18 – 21        ดี 
     13 – 17        พอใช 
      9 – 12   ควรปรับปรุง 
      5 – 8         ตก 

เกณฑการผาน           ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินดานความรูเร่ืองศาสนสถาน และสาธารณสถาน 
 

ระดับคะแนน ขอ
ท่ี เกณฑการประเมิน คะแนน

เต็ม ดี  (3) พอใช  (2) ปรับปรงุ  (1) 
1 การระบุคุณคา

ของศาสนสถาน
และสาธารณ 
สถาน 

3 1.  ระบุไดตรงตามลักษณะชอง 
     ส่ิงสํารวจ 
2.  บอกคุณคาที่ถูกตอง      
3.  ครบถวน 

ขาดขอใด 
ขอหนึ่ง 

ขาดขอ  1 
และขอ  2 

2 การเขียนทําเลที่ตั้ง 3 1.  บอกชื่อสถานที่ 
2.  แสดงทิศทาง 
3.  ตําแหนงถูกตอง      

ขาดขอใด 
ขอหนึ่ง 

ขาดขอ  2 
และขอ  3 

3 การเขียนสิ่งทีค่วร
พัฒนา 

3 1.  สอดคลองกับความเปนจริง      
2.  การปฏิบัติไดตามวยัของผูเรียน 
3.  ความมีเหตผุล 

ขาดขอใด 
ขอหนึ่ง 

ขาดขอ  2 
และขอ  3 

4 การระบุบทบาท 
หนาที่ของตนเอง 
ในการพัฒนา 

3 1.  ระบุบทบาทไดสอดคลองกับ 
     ปญหา 
2.  เปนไปไดในการปฏิบัติ 
3.  ถูกตองตามสิ่งที่ตรวจสอบ 

ขาดขอใด 
ขอหนึ่ง 

ขาดขอ  1 
และขอ  3 

5 การเขียนสื่อ 
ความหมาย 

3 1.  เขียนไดใจความมีสาระ 
2.  เขียนถูกตองตามหลักภาษา 
3.  เขียนตวัสะกดผิดไมเกิน  5  แหง 

ขาดขอ  1 
หรือขอ  2 

ขาดขอ  1 
และขอ  3 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  14  – 15       ดีมาก 
  11 – 13        ดี 
      8 – 10        พอใช 
      5 – 7   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน           ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการปฏิบตักิารสํารวจขอมูล 

ขอท่ี เกณฑการประเมิน คะแนน
เต็ม การพิจารณาคะแนน 

5 : มีขอมูลการสํารวจของสมาชิกในกลุมครบ  ขอมูลที่ไดจาก 
     สมาชิกครบประเด็น  แหลงขอมูลที่สืบคนไดมีหลากหลาย 
     มีการอภิปรายในกลุม  มีการสรุปชัดเจนตรงประเด็น 
4 : มีขอมูลการสํารวจของสมาชิกในกลุมครบ  ขอมูลที่ไดจาก 
     สมาชิกครบประเด็น  แหลงขอมูลที่ไดหลากหลาย  มกีาร 
     อภิปรายในกลุม  มีการสรุปแตไมชัดเจน 
3 : มีขอมูลการสํารวจของสมาชิกในกลุมครบ  ขอมูลที่ไดจาก 
     สมาชิกครบประเด็น  แหลงขอมูลที่ไดหลากหลาย  ไมมี 
     การอภิปรายในกลุม  มีการสรุปแตไมชัดเจน 
2 : มีขอมูลการสํารวจของสมาชิกในกลุมครบ  ขอมูลที่ไดจาก 
     สมาชิกครบประเด็น  แหลงขอมูลที่สืบคนไดไมหลากหลาย 
     ไมมีการอภิปรายในกลุม  มีการสรุปแตไมชัดเจน 

1 สาระสําคัญ 
(การสํารวจขอมูล 
และการนําเสนอ 
ผลการอภิปราย) 

5 

1 : มีขอมูลการสํารวจของสมาชิกในกลุมครบ  ขอมูลที่ไดจาก 
     สมาชิกไมครบประเด็น แหลงขอมูลที่สืบคนไดไมหลากหลาย  
     ไมมีการอภิปรายในกลุม  มีการสรุปแตไมชัดเจน 
5 : รายงานไดตรงเวลา  มีลําดับขั้นตอนชัดเจน  มีความเชือ่มั่น 
     ในการรายงาน มีการสรุปประเด็น ตอบขอซักถามไดถูกตอง 
4 : รายงานไดตรงเวลา  มีลําดับขั้นตอนชัดเจน  มีความเชื่อมั่นใน 
      การรายงาน  มีการสรุปประเด็น  ตอบขอซักถามไดแตไม  
      ชัดเจน 

2 กระบวนการ 
(การอภิปราย 
รายกลุม / การ 
นําเสนอผลงาน) 

5 

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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ขอท่ี เกณฑการประเมิน คะแนน
เต็ม การพิจารณาคะแนน 

5 : มีความกระตือรือรน  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ชวยเหลือ 
     กันและกันในกลุม  ตรงตอเวลา  แบงปนเพื่อนนอกกลุม 
4 : มีความกระตือรือรน  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ชวยเหลือ 
     กันและกันในกลุม  ตรงตอเวลา  ไมแบงปนเพื่อนนอกกลุม 
3 : มีความกระตือรือรน  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ชวยเหลือ 
     ซ่ึงกันและกันในกลุม  ไมตรงตอเวลา  ไมแบงปนเพือ่น 
     นอกกลุม 
2 : มีความกระตือรือรน  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ชวยเหลือ 
     กันในกลุม  ไมตรงตอเวลา  และไมแบงปนเพื่อนนอกกลุม 

3 คุณธรรม  
จริยธรรม 
(การทํางานดวย 
ความรับผิดชอบ 
และสนใจใฝรู) 

5 

1 : มีความกระตือรือรน  ไมมีความคิดสรางสรรค  ไมมีการ 
     ชวยเหลือกนัในกลุม  ไมตรงตอเวลา  และไมแบงปนเพื่อน 
     นอกกลุม 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  13  – 15       ดีมาก 
    9 – 12        ดี 
      6 – 8        พอใช 
      3 – 5   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน           ตั้งแตระดับคณุภาพดีขึ้นไป 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการรายงานการศึกษาคนควา 
 

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

ทักษะการ
ใชหองสมุด 

นักเรียนสามารถหา
ขอมูลไดดวยตนเอง
ทุกครั้ง สามารถสรุป
และยอขอมูลไดดี
มากหรือมีการจัด 
การเรื่องการใชเวลา
ในการคนควาดีมาก 

นักเรียนสามารถหา
ขอมูลไดดวยตนเอง
บอย   ๆ  แสดงความ 
สามารถสรุปและยอ
ขอมูลไดอยาง
เหมาะสม  ใชเวลา
ไดคอนขางด ี

นักเรียนสามารถหา
ขอมูลไดดวยตนเอง 
หรือใหครูชวยเปน
บางครั้ง  มีความ
จําเปนตองจดัการ
เกี่ยวกับเวลา 

ครูชวยแนะนํา 
ทุกขั้นตอน 

การจด 
โนตยอ 

นักเรียนจดบันทึก     
ขอมูลที่มีความหมาย
ที่สัมพันธโดยตรงกับ
หัวเร่ือง  ใชบัตรราย 
การและใชตัวยอเสมอ 

นักเรียนจดบนัทึก 
ขอมูลที่มีความหมาย
สัมพันธกับหัวเร่ือง 
โดยใชบัตรรายการ
และใชตัวยอตามปกติ 

นักเรียนจดบนัทึก 
ขอมูลที่มีประโยชน
เปนบางครั้ง  ใชบัตร 
รายการและใช 
ตัวยอคอนขางจํากัด 

จําเปนตองมี      
ขอมูลที่บันทึก
มากกวานี ้

การจัดทํา
โครงเรื่อง 

นักเรียนจัดลําดับและ
จัดกลุมความคิดได
อยางมีเหตุผลอยูเสมอ 
ใชแบบฟอรมที่         
ถูกตอง 

ปกตินักเรียนจัดลําดับ
และจัดกลุมความคิด
ไดอยางมีเหตุผลใช
แบบฟอรมสวนใหญ
ถูกตอง 

นักเรียนจัดลําดับและ
จัดกลุมความคิดได
เหมาะสม  จําเปนตอง
ปรับปรุงรูปแบบ 

จําเปนตอง 
ปรับปรุง 
โครงสราง 

รูปแบบ นักเรียนแสดงให
เห็นวาไดใช         
กระบวนการเขียน
อยางดีเยี่ยม  การเริ่ม
และตัดสินแตละยอ
หนาทําไดดีมาก ให
รายละเอียดและยก 
ตัวอยางที่เฉพาะ 
เจาะจงและถูกตอง  
มีปกหนาและปกใน 

นักเรียนแสดงให
เห็นถึงการใช
กระบวนการเขียน 
เร่ิมและสิ้นสุดแตละ
ยอหนาดี  มีการให
รายละเอียดและ      
ตัวอยาง  ขาดปก
หนาหรือปกใน 

จําเปนตองปรบัปรุง
บางสวนกอน         
เผยแพร  ขาดปก
หนาหรือปกใน 

จําเปนตอง      
ปรับปรุง
กระบวนการ
เขียนกอน         
เผยแพร         
ตรวจสอบ         
กฎเกณฑ           
ขอบังคับตาง  ๆ 
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คุณภาพ 
เกณฑ ยอดเยี่ยม  (4) ดี  (3) พอใช  (2) ควรปรับปรุง  (1) 

เนื้อหา นักเรียนแสดงให
เห็นวาไดศกึษา       
คนควาเนื้อหา 
อยางดีเยี่ยม 

นักเรียนไดศกึษา 
คนควา  โดยยงัมี 
จุดออนบางจดุอยู 

หัวเร่ืองจําเปนตอง 
พัฒนาและสํารวจให
สมบูรณมากขึ้น 

จําเปนตอง 
คนควาเพื่อ 
พัฒนาหวัเร่ือง 
อยางมากเพื่อ 
แสดงใหเห็นวา 
นักเรียนมีความ
เขาใจหวัเร่ือง 

การอางอิง นักเรียนใชรูปแบบ
การอางอิงและ      
คุณภาพของแหลง
อางอิงไดยอดเยี่ยม 
นักเรียนใชแหลง     
คนควาอยางนอย  
3  แหลง 

นักเรียนไดใชแหลง
อางอิงที่ยอมรับได
และใชรูปแบบ      
อางอิงไดถูกตอง 

มีการใชรูปแบบ 
ผิดพลาดบางแหง 
ใชแหลงอางองิ 
จํานวนไมเหมาะสม 

จําเปนตอง 
ปรับปรุง 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  21  – 24       ดีมาก 
  16  – 20        ดี 
     11 – 15        พอใช 
      6  – 10   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน           ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการนําเสนอขอมูล 
 

การพิจารณาคะแนน รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม   5 4 3 2 1 

1. ลําดับ 
    ขั้นตอน 
    การ 
   ทํางาน 

5 -  มีลําดับ 
   ขั้นตอนดี  
   มาก 

-  มีลําดับ 
    ขั้นตอนด ี

-  มีลําดับ 
    ขั้นตอน  
    พอใช 

-  ลําดับ 
    ขั้นตอนไม  
    ชัดเจน 

-  มีลําดับ 
    ขั้นตอนไม  
    ชัดเจนเลย 

2. แหลง 
   ขอมูล 

5 -  อางอิง 
   แหลงที่มา 
   ชัดเจน 
   หลากหลาย 

- อางอิง 
   แหลงที่มา 
   ชัดเจน 

-  อางอิง 
   แหลงที่มา 
   ชัดเจน  แต  
    ไมหลาก  
    หลาย 

-  อางอิง 
   แหลงที่มา 
   ชัดเจน  แต 
   ไมถูกตอง 

-  ไมอางอิง 
    แหลงที่มา 

3. วิธีการ 
    นําเสนอ 
    ขอมูล 

5 -  แปลกใหม 
   นาสนใจ  
   มากที่สุด 

-  แปลกใหม 
   นาสนใจ 
   มาก 

-  แปลกใหม 
   นาสนใจ 

-  ไมนาสนใจ -  ไมนาสนใจ 
    เลย 

4. การสรุป 
    ขอมูล 

5 -  สรุป 
   ใจความ 
    ไดสาระ 
    ครอบคลุม 
    เนื้อหาตรง  
    ตามวัตถุ 
    ประสงค 
   

- สรุป 
  ใจความได 
   ตรงตาม 
   วัตถุ 
   ประสงค 
   ครอบคลุม 
   เนื้อหา ให 
   ขอคิดเห็น 
   ไมสมเหต ุ
    ผล 
 

- สรุป 
  ใจความได 
   ตรงตาม 
   วัตถุ 
   ประสงค 
   ครอบคลมุ 
   เนื้อหา 

- สรุป 
   ใจความได 
   ตรงตาม 
   วัตถุ 
   ประสงค  
   แตไม 
   ครอบคลุม 
   เนื้อหา 

- สรุป 
   ใจความได 
   ไมครบ 
    ตามวัตถุ 
    ประสงค 
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การพิจารณาคะแนน รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม  5 4 3 2 1 

5. การ 
    อภิปราย 
    สรุป 

5 - พูดไดตรง 
   ประเด็น 
   ตอบขอ 
   ซักถามได 
   ชัดเจน  
   รับฟงความ 
   คิดเห็น 
   ของผูอ่ืน  
   แสดงความ 
   คิดเห็น 
   อยางม ี
   เหตุผล  
   ควบคุม 
   อารมณไดด ี

- พูดไดตรง 
  ประเด็น 
  ตอบขอ 
  ซักถามได 
  ชัดเจน 
  รับฟงความ 
  คิดเห็น 
  ของผูอ่ืน  
  แสดงความ 
  คิดเห็นอยาง 
  มีเหตุผล 

- พูดไดตรง 
  ประเด็น 
  ตอบขอ 
  ซักถามได 
  ยังไม 
  ครอบคลุม 
  เนื้อหา  
  รับฟงความ 
  คิดเห็น 
  ของผูอ่ืน 
  แสดงความ 
  คิดเห็นไม 
  เปนเหต ุ
  เปนผลกัน 

- พูดไดตรง 
  ประเด็น 
  ตอบขอ 
  ซักถามได 
  ไมครบถวน 
  รับฟงความ 
  คิดเห็น 
  ของผูอ่ืน 
  แสดงความ 
  คิดเห็นไม 
  เปนเหต ุ
  เปนผลกัน 
  มีการใช 
  อารมณ 
  บางครั้ง 

- พูดไดตรง 
  ประเด็น แต 
  ไมมีลําดับ 
  ขั้นตอน 
  ตอบขอ 
  ซักถามได 
  ไมครบถวน 
  ไมยอมรับฟง 
  ความคิดเหน็ 
  ของผูอ่ืน 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
                       22  –  25                                 ดีมาก 
    18  –  21          ดี 
    13  – 17    พอใช 
      9 – 12   ควรปรับปรุง 
      5  –  8         ตก         

เกณฑการผาน           ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการเรียนแบบรวมมือของกลุม 
 

องคประกอบ ดัชน ี คะแนน
ท่ีได 

การปฏิสัมพันธกัน นอย 
1 

บางครั้ง 
2 

บอย 
3 

 

การสนทนาเรือ่ง 
ที่กําหนด 

บางครั้งนอกเรื่อง 
1 

ปกติตรงกับเรือ่ง 
2 

เกี่ยวของกับเรือ่ง 
3 

 

การติดตอส่ือสาร นักเรียนคนเดยีว 
1 

นักเรียนหลาย ๆ คน 
2 

นักเรียนทั้งกลุม 
3 

 

พฤติกรรมการทํางาน หลายคนไมสนใจ 
1 

คนเดียวไมสนใจ 
2 

ทุกคนรวมมือกัน 
3 

 

     

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

เกณฑการผาน           ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมความรวมมือในงานกลุม 
 

เกณฑ 
การประเมิน 

เขารวมจํากัด 
(ระดับคะแนน  1) 

เขารวมพอสมควร 
(ระดับคะแนน  2) 

เขารวม 
มีประสิทธิภาพ 

(ระดับคะแนน  3) 

เขารวมดีเยี่ยม 
(ระดับคะแนน  4) 

เปาหมายกลุม • ทํางานเพื่อ
นําไปสูเปาหมาย
กลุมนอยครั้งมาก 

• ส่ือสารใหเห็น
ความมุงมั่นตอ
เปาหมายกลุม  
แตตองการความ
ชวยเหลือในการ
ดําเนินบทบาทที่
ไดรับมอบหมาย 

• ส่ือสารใหเห็น
ความมุงมั่นตอ
เปาหมายกลุม
และดําเนิน
บทบาทที่ไดรับ    
มอบหมายอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

• ชวยระบุ            
เปาหมายกลุม
อยางแข็งขันและ
ทํางานหนกั
เพื่อใหบรรลุ          
เปาหมาย 

ทักษะระหวาง
บุคคล 

• มีสวนรวมนอย
คร้ังมากในการมี
ปฏิสัมพันธกลุม 
แมจะไดรับการ
กระตุนหรือ
แสดงความคิด
และความคิดเห็น
ในวิถีทางที่ไม
สนใจความรูสึก
หรือฐานขอมลู
ของผูอ่ืน 

• มีสวนรวมในการ
มีปฏิสัมพันธ
กลุมโดยไดรับ
การกระตุน หรือ
แสดงความ
คิดเห็นโดยไม
คํานึงถึง
ความรูสึกและ
ฐานขอมูลของ      
ผูอ่ืน 

• มีสวนรวมในการ
ปฏิสัมพันธกลุม
โดยไมตอง
กระตุน แสดง
ความคิดและ
ความคิดเหน็ใน
วิถีทางที่สนใจ
ความรูสึกและ
ฐานขอมูลของ      
ผูอ่ืน 

• สงเสริม              
ปฏิสัมพันธกลุม
ที่มีประสิทธิภาพ
อยางแข็งขันและ    
สงเสริมการ
แสดงออก        
ซ่ึงความคิดและ
ความคิดเหน็ใน
วิถีทางที่สนใจ
ความรูสึกและ
ฐานขอมูลของ     
ผูอ่ืน 
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เกณฑ 
การประเมิน 

เขารวมจํากัด 
(ระดับคะแนน  1) 

เขารวมพอสมควร 
(ระดับคะแนน  2) 

เขารวม 
มีประสิทธิภาพ 

(ระดับคะแนน  3) 

เขารวมดีเยี่ยม 
(ระดับคะแนน  4) 

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

• ชวยระบุการ
เปลี่ยนแปลง      
ที่จําเปนใน
กระบวนการ 
กลุมเมื่อไดรับ
การกระตุนหรือมี
สวนเกีย่วของใน
การดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงนอย
ที่สุดเทาที่จะทาํ
ได 

• ชวยระบุการ
เปลี่ยนแปลงที ่   
จําเปนใน
กระบวนการกลุม
และทํางานเพือ่
นําไปสูการ
เปลี่ยนแปลง    
เชนนั้น 

 

• ชวยใหกลุมระบุ
การเปลี่ยนแปลง
ที่จําเปนใน
กระบวนการกลุม
อยางแข็งขันและ
ทํางานเพื่อ         
นําไปสูการ
เปลี่ยนแปลง    
เชนนั้น 

บทบาท • มีบทบาทมากกวา  
1  บทบาทใน
กลุมนอยครั้งมาก 

• พยายามมีบทบาท
มากกวา  1  
บทบาทภายใน
กลุม  แตตองการ
ความชวยเหลือ
ในการดําเนิน
บทบาทรอง 

• แสดงบทบาท
มากกวา  2  
บทบาทภายใน
กลุม 

• แสดงบทบาท
มากกวา  2  
บทบาทภายใน
กลุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

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

เกณฑการผาน           ตั้งแตระดับคณุภาพดีขึ้นไป 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินบันทึกคุณลักษณะที่ดีของสมาชิกในครอบครัวและสังคม 
 

การพิจารณาคะแนน ขอท่ี เกณฑ 
การประเมิน 

คะแนน
เต็ม 3 2 1 

1 ภาพวาดสมาชกิ
ในครอบครัว 

3 วาดภาพ  บอก
หนาที่ความสมัพันธ
ของสมาชิกใน
ครอบครัวไดถูกตอง
และครบทุกคน 

วาดภาพ  บอก 
หนาที่ความสมัพันธ
ของสมาชิกใน
ครอบครัวไดถูกตอง
แตไมครบ 

วาดภาพ  บอก 
หนาที่ความสมัพันธ
ของสมาชิกใน
ครอบครัวไม         
ถูกตองและไมครบ 

2 บันทึกการ
สัมภาษณบุคคล
ที่สนใจ 

3 สัมภาษณได 
ตรงประเด็น 
รายละเอียด  
2  ประเด็น  พรอม     
คําตอบ 

สัมภาษณได 
ตรงประเด็น 
รายละเอียด  
1  ประเด็น  พรอม 
คําตอบ 

สัมภาษณได 
ตรงประเด็น 
รายละเอียด 
1  ประเด็น  
ไมมีคําตอบ 

3 บันทึก
คุณลักษณะทีด่ี    
ของสมาชิกใน
ครอบครัวและ
สังคม 

3 - บันทึกขอมูล 
   ไดรายละเอยีด 
- ใสสัญลักษณและ 
   เรียงลําดับความ 
   สําคัญครบถวน   

- บันทึกขอมูล 
  ไดรายละเอยีด 
- ใสสัญลักษณและ 
   เรียงลําดับความ 
   สําคัญ  2 – 3  ขอ 

- บันทึกขอมูล 
   ไดรายละเอยีด 
- ใสสัญลักษณและ 
   เรียงลําดับความ 
   สําคัญไมครบ 
   ต่ํากวา  2  ขอ 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
   8 – 9        ดี 
     5 – 7        พอใช 
     3 – 4   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน           ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินบันทึกความด ี
 

การพิจารณาคะแนน ขอท่ี เกณฑ 
การประเมิน 

คะแนน
เต็ม 3 2 1 

1 ภาพวาดการทาํดี 3 วาดภาพไดตรง 
ประเด็น  มีเนือ้หา 
รายละเอียดและ 
สวยงาม 

วาดภาพไดตรง 
ประเด็น  มีเนือ้หา 
รายละเอียด 
ปานกลางและ 
สวยงาม 

วาดภาพไดตรง 
ประเด็นนอย  หรือ 
ไมตรงประเดน็ 

2 บันทึกการ 
จําแนกการทําดี 
และไมด ี

3 เขียนรายละเอยีด 
การทําดีและไมดี 
ตรงประเด็น 
ไมนอยกวา 
5  ประการ  หรือ 
มากกวา 

เขียนรายละเอยีด 
การทําดีและไมดี 
ตรงประเด็น 
ไมนอยกวา 
3  ประการ 

เขียนรายละเอยีด 
การทําดีและไมดี 
ไดตรงประเดน็ 
ไมนอยกวา 
2  ประการ 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
      6        ดี 
     4 – 5        พอใช 
     2 – 3   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน           ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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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  ไมเสนอประเด็นใหชัดเจน 
 ให  2  คะแนน เมื่อนําเสนอไมคอยถูกตอง  ไมมีประเดน็ทีชั่ดเจน 
 ให  1  คะแนน เมื่อนําเสนอผิดพลาดมาก 
3.  การรักษาและการนําเสนอ 
 ให   4   คะแนน เมื่อการนําเสนอราบรื่น  มีการทํางานเปนทมี  แบงเวลาในการนําเสนอ

เหมาะสม 
 ให  3  คะแนน เมื่อการนําเสนอราบรื่น  การทํางานเปนทีมไมคอยสอดคลองกัน 

แบงเวลาไมเหมาะสมทําใหตองเรงในตอนทาย 
 ให  2  คะแนน เมื่อนําเสนอเสร็จทันเวลา  แตขั้นตอนการนําเสนอไมเปนระบบ 
 ให  1  คะแนน เมื่อสงผูแทนมานําเสนอเพยีงผูเดียว 
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 ระดับคุณภาพ 
  17  – 20       ดีมาก 
  13  – 16        ดี 
       9 – 12        พอใช 
       5  – 8   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน           ตั้งแตระดับคณุภาพดีขึ้นไป 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 141

เกณฑการประเมินดานคุณธรรม  จริยธรรมในการสํารวจ / ทํางานกลุม 
 

การพิจารณาคะแนน ขอ
ท่ี 

เกณฑ 
การประเมิน 

คะแนน
เต็ม ดีมาก  (3) ดี  (2) พอใช  (1) ปรับปรงุ  (0) 

1 การทํางานกลุม 3 1. ปฏิบัติงาน 
    ตามหนาที ่
    ที่ไดรับ 
    มอบหมาย 
2. แสดงความ 
    คิดเห็น 
3. ชวยเหลือ 
   บุคคลในกลุม 

ปฏิบัติงาน
ตามหนาที ่
ที่ไดรับ 
มอบหมาย
และแสดง
ความคิดเหน็ 

แสดงความ
คิดเห็นบาง
และปฏิบัติ
หนาที่ไม
สมบูรณ 

ไมแสดง 
ความคิดเหน็
เลย 

2 ความรับผิดชอบ 3 1. ปฏิบัติงาน 
    ที่ไดรับ 
    มอบหมาย 
    จนเสร็จ 
2. แกไขงานเมือ่ 
    พบความ 
    บกพรอง 
3. มีความใสใจ 
    ในการตรวจ 
    ทานงาน 

ขาดขอ  2 
หรือขอ  3 

ขาดขอ  1 ไมมีความ 
รับผิดชอบ 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
    5 - 6        ดี 
      2 – 4        พอใช 
      0 – 1   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน           ตั้งแตระดับคณุภาพดีขึ้นไป 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
 



 142

เกณฑการประเมินการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
4  -  เขาใจโดยตลอด 

• ทํางานอยางมัน่คงและกระตอืรือรน  เพื่อใหถึงเปาหมายของกลุม 
• มีความรูสึกไวเกี่ยวกับอารมณ  และความตองการเรียนรูของสมาชิกทุกคนในกลุม 
• ยอมรับและทําหนาที่ของตนในกลุมอยางเต็มใจและทําใหสมบูรณ 
• ชวยเหลือสนับสนุนดานความรู  ความคิดเห็นและทักษะตาง ๆ อยางมั่นคงและกระตอืรือรน 
• เห็นคุณคาของความรู  ความคิดเห็น  และทกัษะตาง  ๆ  ของสมาชิกทุกคนในกลุมและ

กระตุน / สนับสนุนใหแสดงออก 
• ชวยกลุมจําแนกแยกแยะสิ่งตาง  ๆ  ที่จําเปนตองเปลี่ยนและกระตุนการกระทําของกลุม

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
3  -  เขาใจด ี

• ทํางานเพื่อใหถึงเปาหมายของกลุมโดยไมตองกระตุน 
• ยอมรับและทําหนาที่ของตนในกลุม 
• ชวยเหลือดานความรูความคดิเห็นและทักษะตาง  ๆ  โดยไมตองกระตุน 
• แสดงการรับรูถึงความรูสึกของผูอ่ืน 
• มีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนอยางเต็มใจ 

2  -  เขาใจ 
• ทํางานเพื่อใหถึงเปาหมายของกลุมโดยตองกระตุนเปนบางครั้ง 
• ชวยเหลือกลุมโดยตองกระตุนเปนบางครั้ง 
• แสดงการรับรูถึงความรูสึกของผูอ่ืน 
• มีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนโดยตองกระตุนเปนบางครั้ง 

1  -  ตองปรับปรุง 
• ทํางานเพื่อใหถึงเปาหมายของกลุมเฉพาะเมื่อถูกกระตุน 
• ชวยเหลือกลุมเฉพาะเมื่อถูกกระตุน 
• มีการเตือนเปนบางครั้งใหรับรูถึงความรูสึกของผูอ่ืน 
• มีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงที่จําเปน  เมือ่ถูกกระตุนและสนับสนุนใหกําลังใจ 

เกณฑการผาน           ตั้งแตระดับ  2  -  เขาใจขึ้นไป 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินทักษะการทํางานรวมกัน 
 

การพิจารณาคะแนน เกณฑ 
การประเมิน 

คะแนน
เต็ม 5 4 3 2 1 

1. กําหนด 
    บทบาท 
    หนาที ่
    ชัดเจน 

1. กําหนด 
    บทบาท 
    หนาที ่
    ชัดเจน 

1. กําหนด 
    บทบาท 
    หนาที ่
    ชัดเจน 

1. กําหนด 
    บทบาท 
    หนาที ่
    ชัดเจน 

1. กําหนด 
    บทบาท 
    หนาที ่
    ชัดเจน 

2. รวมแสดง 
    ความคิด 
    เห็น 

2. รวมแสดง 
    ความคิด 
    เห็น 

2. รวมแสดง 
    ความคิด 
    เห็น 

2. รวมแสดง 
    ความคิด 
    เห็น 

2. รวมแสดง 
    ความคิด 
    เห็น 

3. ยอมรับฟง 
    ความคิด 
    เห็นของ 
    สมาชิกใน 
    กลุม 

3. ยอมรับฟง 
    ความคิด 
    เห็นของ 
    สมาชิกใน 
    กลุม 

3. ยอมรับฟง 
    ความคิด 
    เห็นของ 
    สมาชิกใน 
    กลุม 

3. ยอมรับฟง 
    ความคิด 
    เห็นของ 
    สมาชิกใน 
    กลุม 

3. ยอมรับฟง 
    ความคิด 
    เห็นของ 
    สมาชิกใน 
    กลุม 

4. รับผิดชอบ 
    งานที่  
    ไดรับ 
    มอบหมาย 
    จากกลุม 

4. รับผิดชอบ 
    งานที่ 
    ไดรับ 
    มอบหมาย 
    จากกลุม 

4. รับผิดชอบ 
    งานที่ 
    ไดรับ 
    มอบหมาย 
    จากกลุม 

4. รับผิดชอบ 
    งานที่ 
    ไดรับ 
    มอบหมาย 
    จากกลุม 

4. รับผิดชอบ 
    งานที่ 
    ไดรับ 
    มอบหมาย 
    จากกลุม 

5. ชวยเหลือ 
    งานภายใน 
    กลุม 

5. ชวยเหลือ 
    งานภายใน 
    กลุม 

5. ไมชวย 
    เหลืองาน 
    ภายในกลุม 

5. ไมชวย 
    เหลืองาน 
    ภายในกลุม 

5. ไมชวย 
    เหลืองาน 
    ภายในกลุม 

ทักษะ 
การทํางาน
รวมกัน 

5 

6. ยอมรับมติ 
    ของกลุม 

6. ไมยอมรับ 
    มติของ  
    กลุม 

6. ไมยอมรับ 
    มติของ 
    กลุม 

6. ไมยอมรับ 
    มติของ 
    กลุม 

6. ไมยอมรับ 
    มติของ 
    กลุม 

 
เกณฑการผาน           ตั้งแตระดับ  3  คะแนนขึ้นไป 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณ 
 

การพิจารณาคะแนน เกณฑ 
การประเมิน 

คะแนน
เต็ม 5 4 3 2 1 

การบันทึก
ขอมูล 
จากการ
สัมภาษณ 

5 - สรุป 
   ความหมาย 
  ไดถูกตอง มี  
   รายละเอียด 
   ครบถวน  
   ใชคํา 
   ขอความสื่อ 
   ความหมาย 
   ไดนาสนใจ 
   แปลกใหม 

- สรุป 
  ความหมาย 
  ไดถูกตอง ม ี
  รายละเอียด 
  ครบถวน  
  ใชคํา 
  ขอความสื่อ 
  ความหมาย 
  ไมชัดเจน 

- สรุป 
  ความหมาย   
  ไดถูกตอง  
  ขาด 
  รายละเอียด 
  บางสวน  
  ใชคํา 
  ขอความสื่อ 
  ความหมาย 
  ยังไม 
  ถูกตอง 
  สมบูรณ 

- สรุป 
  ความหมาย 
  ไดถูกตอง  
  รายละเอียด 
  ยังไม 
  สมบูรณ  
  ใชคําขอ 
   ความสื่อ 
   ความหมาย 
   ผิดบาง 

- สรุป 
  ความหมาย 
  ไดถูกตอง  
  ขาด 
  รายละเอียด 
  ที่สําคัญ  
  ใชคํา 
  ขอความสื่อ 
   ความหมาย 
   ผิดมาก 

 
เกณฑการผาน           ตั้งแตระดับ  3  คะแนนขึ้นไป 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณ 
 

การพิจารณาคะแนน เกณฑ 
การประเมิน 

คะแนน
เต็ม 5 4 3 2 1 

แบบบันทึก 
การสรุป 

5 มีขอมูลจาก
การสัมภาษณ
ของสมาชิก
ในกลุมครบ 
สมาชิกมีการ
สรุปขอมูล 
แหลงขอมูล
ที่หลากหลาย 
ขอมูลที่ได
จากสมาชิก
ครบประเด็น 
เสนอ
แนวทาง
แกไขปญหา
อยาง มี
เหตุผล 

มีขอมูลจาก
การสัมภาษณ
ของสมาชิก
ในกลุมครบ 
สมาชิกมีการ
สรุปขอมูลที่
ได
หลากหลาย 
ขอมูลที่ได
จากสมาชิก
ครบประเด็น 
เสนอ
แนวทาง
แกไขปญหา 
ขาดเหตุผล 

มีขอมูลจาก
การสัมภาษณ
ของสมาชิก
ในกลุมครบ 
สมาชิกมีการ
สรุปขอมูล
แหลงขอมูล
ที่ได        
หลากหลาย 
ขอมูลที่ได
จากสมาชิก
ไมครบ
ประเด็น 
เสนอ        
แนวทาง      
แกไขปญหา 
ขาดเหตุผล 

มีขอมูลจาก
การสัมภาษณ
ของสมาชิก
ในกลุมครบ 
สมาชิกมีการ
สรุปขอมูล 
แหลงขอมูล
ที่ไดไม  
หลากหลาย 
ขอมูลที่ได
จากสมาชิก
ไมครบ
ประเด็น 
เสนอ        
แนว
ทางแกไข
ปญหา ขาด
เหตุผล 

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

 
เกณฑการผาน           ตั้งแตระดับ  3  คะแนนขึ้นไป 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการจัดกิจกรรม 
 

การพิจารณาคะแนน เกณฑ 
การประเมิน 

คะแนน
เต็ม 5 4 3 2 1 

1. วางแผนได 
    สอดคลอง 
    กับปญหา 

1. วางแผนได 
    สอดคลอง 
    กับปญหา 

1. วางแผนได 
    สอดคลอง 
    กับปญหา 

1. วางแผนได 
    สอดคลอง 
    กับปญหา 

1. วางแผน 
    ไดไม 
    สอดคลอง 
    กับปญหา 

2. ลําดับ 
    ขั้นตอน 
    ตอเนื่อง 

2. ลําดับ 
    ขั้นตอน 
    ตอเนื่อง 

2. ลําดับ 
    ขั้นตอน 
    ตอเนื่อง 

2. ลําดับ 
    ขั้นตอนไม 
    ตอเนื่อง 

2. ลําดับ 
    ขั้นตอนไม 
    ตอเนื่อง 

3. กิจกรรมม ี
    ลักษณะ 
    ริเร่ิม 
    สรางสรรค 

3. กิจกรรมม ี
    ลักษณะ 
    ริเร่ิม 
    สรางสรรค 

3. กิจกรรม 
    ขาด  
    ความคิด 
    ริเร่ิม 
    สรางสรรค 

3. กิจกรรม 
    ขาด  
    ความคิด 
    ริเร่ิม 
    สรางสรรค 

3. กิจกรรม 
    ขาด  
    ความคิด 
    ริเร่ิม 
    สรางสรรค 

การวางแผน
การจัด 
กิจกรรม 

5 

4. ปฏิบัติได 
    ครบทุก 
    ขั้นตอน 

4. ปฏิบัติได 
    ครบทุก 
    ขั้นตอน 

4. ปฏิบัติได 
    ไมครบทุก 
    ขั้นตอน 

4. ปฏิบัติได 
    ไมครบทุก 
    ขั้นตอน 

4. ปฏิบัติได 
    ไมครบทุก 
    ขั้นตอน 

 
เกณฑการผาน           ตั้งแตระดับ  3  คะแนนขึ้นไป 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินผลการสํารวจและอภิปรายเรื่อง 
 

การพิจารณาคะแนน เกณฑ 
การประเมิน 

คะแนน
เต็ม 5 4 3 2 1 

แบบ
ประเมิน 
ผลงาน 

5 - มีขอมูลการ 
   สํารวจของ 
   สมาชิกใน 
   กลุมครบ 
- ขอมูลที่ได 
   จากสมาชิก 
   ครบ 
   ประเด็น 
- แหลงขอมูล 
   ที่สืบคนได 
   มีหลาก 
   หลาย 
- มีการ 
   อภิปราย 
   ในกลุม 
- มีการสรุป 
   ชัดเจนตรง 
   ประเด็น 

- มีขอมูลการ 
   สํารวจของ 
   สมาชิกใน 
   กลุมครบ 
- ขอมูลที่ได 
   จากสมาชิก 
   ครบ 
   ประเด็น 
- แหลงขอมูล 
   ที่สืบคนได 
   มีหลาก 
   หลาย 
- มีการ 
   อภิปราย 
   ในกลุม 
- มีการสรุป 
   แตไม 
   ชัดเจน 

- มีขอมูลการ 
   สํารวจของ 
   สมาชิกใน 
   กลุมครบ 
- ขอมูลที่ได 
   จากสมาชิก 
   ครบ 
   ประเด็น 
- แหลงขอมูล 
   ที่สืบคนได 
   มีหลาก 
   หลาย 
- ไมมีการ 
   อภิปราย 
   ในกลุม 
- มีการสรุป 
   แตไม 
   ชัดเจน 

- มีขอมูลการ 
   สํารวจของ 
   สมาชิกใน 
   กลุมครบ 
- ขอมูลที่ได 
   จากสมาชิก 
   ครบ 
   ประเด็น 
- แหลงขอมูล 
   ที่สืบคนได 
   ไมหลาก 
    หลาย 
- ไมมีการ 
   อภิปราย 
   ในกลุม 
- มีการสรุป 
   แตไม 
   ชัดเจน 

- มีขอมูลการ 
   สํารวจของ 
   สมาชิกใน 
   กลุมครบ 
- ขอมูลที่ได 
   จากสมาชิก 
   ไมครบ 
   ประเด็น 
- แหลงขอมูล 
  ที่สืบคนได 
  ไมหลาก 
   หลาย 
- ไมมีการ 
   อภิปราย 
   ในกลุม 
- มีการสรปุ 
   แตไม 
   ชัดเจน 

ผลการ 
ประเมิน (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 
เกณฑการผาน           ตั้งแตระดับ  3  คะแนนขึ้นไป 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 
 

การพิจารณาคะแนน เกณฑ 
การประเมิน 

คะแนน
เต็ม 5 4 3 2 1 

แบบ
ประเมิน 
ผลงาน 

5 - รายงานได 
   ตรงเวลา 
- มีลําดับ 
   ขั้นตอน 
   ชัดเจน 
- มีความ 
  เชื่อมั่นใน 
  การรายงาน 
- มีการสรุป 
   ประเด็น 
- ตอบขอ 
  ซักถามได 
  ถูกตอง 
 
  

- รายงานได 
   ตรงเวลา 
- มีลําดับ 
  ขั้นตอน 
  ชัดเจน 
- มีความ 
  เชื่อมั่นใน 
  การรายงาน 
- มีการสรุป 
   ประเด็น 
- ตอบขอ 
  ซักถามได 
  แตไม 
  ชัดเจน 

- รายงานได 
   ตรงเวลา 
- มีลําดับ 
  ขั้นตอน 
  ชัดเจน 
- มีความ 
  เชื่อมั่นใน 
  การรายงาน 
- ไมมีการ 
   สรุป 
   ประเด็น 
- ตอบขอ 
  ซักถามได 
  แตไม 
  ชัดเจน 

- รายงานได 
   ตรงเวลา 
- มีลําดับ 
  ขั้นตอน 
  ชัดเจน 
- ขาดความ 
  เชื่อมั่นใน 
  การรายงาน 
- ไมมีการ 
   สรุป 
   ประเด็น 
- ตอบขอ 
  ซักถามได 
  แตไม 
  ชัดเจน 

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

ผลการ 
ประเมิน (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 
เกณฑการผาน           ตั้งแตระดับ  3  คะแนนขึ้นไป 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรมในการทํางาน 
 

การพิจารณาคะแนน เกณฑ 
การประเมิน 

คะแนน
เต็ม 5 4 3 2 1 

การทํางาน
ดวยความ
รับผิดชอบ
และสนใจ
ใฝรู 

5 - มีความ 
   กระตือ- 
   รือรน 
- มีความคิด 
   ริเร่ิม 
   สรางสรรค 
- ชวยเหลือ 
   กันและกัน 
   ในกลุม 
- ตรงตอเวลา 
- แบงปน 
  เพื่อนนอก 
  กลุม   
  

- มีความ 
  กระตือ- 
  รือรน 
- มีความคิด 
  ริเร่ิม 
  สรางสรรค 
- ชวยเหลือ 
   กันและกัน 
   ในกลุม 
- ตรงตอเวลา 
- ไมแบงปน 
  เพื่อนนอก 
  กลุม 

- มีความ 
  กระตือ- 
  รือรน 
- มีความคิด 
  ริเร่ิม 
  สรางสรรค 
- ชวยเหลือ 
  กันและกัน 
  ในกลุม 
- ไมตรงตอ 
   เวลา 
- ไมแบงปน 
  เพื่อนนอก 
  กลุม 

- มีความ 
  กระตือ- 
  รือรน 
- มีความคิด 
  ริเร่ิม 
  สรางสรรค 
- ไม 
   ชวยเหลือ 
   กันในกลุม 
- ไมตรงตอ 
   เวลา 
- ไมแบงปน 
  เพื่อนนอก 
  กลุม   
 

- มีความ 
  กระตือ- 
  รือรน 
- ไมมีความ 
   คิดริเร่ิม 
   สรางสรรค 
- ไม 
   ชวยเหลือ 
   กันในกลุม 
- ไมตรงตอ 
   เวลา 
- ไมแบงปน 
   เพื่อนนอก 
   กลุม 

ผลการ 
ประเมิน (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 
เกณฑการผาน           ตั้งแตระดับ  3  คะแนนขึ้นไป 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการสาธิตหรือแสดงออกเรื่องสงครามยุทธหัตถี 
 
คะแนน  4 หมายถึง การสาธิตหรือแสดงออกใหเห็นถึงการเขาใจที่สมบูรณ  ครบถวน  ถูกตอง 

แมนยําในหลักการ  ความคดิรวบยอด  ขอเท็จจริงของสงครามยุทธหัตถี 
ผลของการเกิดสงครามและแสดงออกถึงความเขาใจอยางลึกซึ้งถึง 
พฤติกรรมของบุคคลในระหวางสงคราม 

คะแนน  3 หมายถึง การแสดงออกใหเห็นถึงการเขาใจที่สมบูรณ  ครบถวน  ถูกตองในหลกัการ 
ความคิดรวบยอด  ขอเท็จจรงิของสงครามยุทธหัตถี  ผลของการเกิดสงคราม 
และแสดงออกถึงความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงพฤติกรรมของบุคคลในระหวาง
สงคราม 

คะแนน  2 หมายถึง การแสดงออกใหเห็นถึงการเขาใจไมสมบูรณ  ครบถวน  ถูกตองในหลกัการ 
ความคิดรวบยอด  ขอเท็จจรงิของสงครามยุทธหัตถี  และผลของการเกดิ 
สงคราม 

คะแนน  1 หมายถึง การแสดงออกใหเห็นถึงการไมเขาใจในหลักการ  ความคิดรวบยอด  
ขอเท็จจริงของสงครามยุทธหัตถี  และผลของการเกิดสงคราม 

คะแนน  0 หมายถึง ไมแสดงใหเหน็ถึงความเขาใจใด  ๆ 
 
เกณฑการผาน           ตั้งแตระดับคะแนน  2  ขึ้นไป 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการเสนอโครงการการศกึษาสภาพความเปนอยูของคนจีนในเมืองไทย 
 

ดีมาก  (4) แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในสภาพความเปนอยูอยางชดัเจน  มีขอมูลที่สมบูรณ 
และแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรคอยางเปนระบบและมคีวามเปนไปได 

ดี  (3) แสดงความเขาใจในสภาพความเปนอยูอยางชัดเจน 

พอใช  (2) แสดงความเขาใจในสภาพความเปนอยูไมสมบูรณ  ขอมูลบกพรอง 

ปรับปรุง  (1) ขอมูลไมครบถวน  ขาดประเด็นที่สําคัญ  ไมมีแนวคดิที่ชัดเจน 

 
เกณฑการผาน           ตั้งแตระดับพอใช  (2)  ขึ้นไป 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
 
 
 


