แนวคิดในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
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ในความหมายที่คนสวนใหญเขาใจกันมาแตเดิมนั้น การประเมินผล เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายหลังกิจกรรมการเรียนรู
แต หลักสูตรแบบอิงมาตรฐานมุงใหผูเรียนไดเรียนรูจนปรากฏเปน
คุณสมบัติเดนชัดติดตัวผูเรียนไปอยางยั่งยืนและนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิต ดังนั้น การจัดการ
เรียนรู จึงควรใหอยูในสภาพจริงใหมากที่สุด เมื่อการจัดการเรียนรูเปนไปตามหรือสอดคลองกับสภาพ
จริง (Authentic learning) แลว การประเมินผลการเรียนรู ก็ควรประเมินใหเปนไป ตามสภาพจริง
(Authentic assessment) ดวย ซึ่งหลักการของการประเมินตามสภาพจริง นั้นถือวาการประเมินผลกับการ
เรียนรูเกิดขึ้นอยาง ผสมผสานกัน กลาวคือ เมื่อมีกิจกรรมการเรียนรูผูเรียนก็จะไดแสดงพฤติกรรมตางๆ
ออกมา ซึ่งเปนขอมูลที่ใชประเมินตามสภาพจริงไดในทันที ดวยเหตุดังกลาวการประเมินจากการปฏิบัติ
จริงจึงมีความสําคัญมากขึ้น
การวัดและประเมินตามสภาพจริง เปนกระบวนการวัดผลการเรียนรูต ามแนวทาง 3 ประการ คือ
1. วัดครบถวนตามจุดประสงคการเรียนรูไดจริง
วัดความสามารถทางความรู ความคิดไดจริง (Cognitive Ability)
วัดความสามารถในการปฏิบัติไดจริง (Performance/Practice Ability)
วัดคุณลักษณะทางจิตใจไดจริง (Affective Characteristics)
2. วัดไดตรงความเปนจริง คือ สิ่งที่วัดไดนั้นเปนขอมูล เปนการแสดงพฤติกรรมที่สะทอน
ความสามารถที่แทจริงของผูเรียน ทั้งความสามารถทางความรู ความคิด ความสามารถในการปฏิบัติและ
คุณลักษณะทางจิตใจ มีความคลาดเคลื่อนผิดพลาดนอยที่สุด ไมเปดโอกาสใหผูดอยความสามารถได
คะแนนสูง ตัดความผิดพลาดที่ผูมีความสามารถสูงกลับไดคะแนนนอย
3. เลือกสรร คิดคนเครื่องมือและเทคนิคการวัดผลที่เปนการวัดพฤติกรรมที่แทจริงที่
แสดงออกซึ่งความสามารถของผูเรียน (Ability to do) ซึ่งอาจไดจากการสังเกตพฤติกรรมผูเรียน สังเกต
จากการปฏิบัติภาระงาน (Tasks) ที่จัดใหปฏิบัติในสถานการณที่ผูสอนจะกําหนด สังเกตจากรองรอย
หลักฐานผลการปฏิบัติภาระงานของผูเรียน เปนตน
อยางไรก็ตามในการวัดและประเมินตามสภาพจริงนั้นมีขอควรคํานึงดังนี้
1. การออกแบบการวัดและประเมินตามสภาพจริง ควรแปลความหมายของจุดประสงค
การเรียนรูที่ตองการจะวัดวา “การเรียนมีคุณสมบัติตามจุดประสงคนี้ครบถวนจริง เขาควรมีพฤติกรรม
การแสดงออกอยางไรที่ตางจากพฤติกรรมของผูขาดคุณสมบัติตามจุดประสงคนี้ ”
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2. การแปลจุดประสงคการเรียนรูออกเปนภาระงานที่ผูเรียนจะตองปฏิบัติในกิจกรรมการ
เรียนการสอนแตละคาบ จะชวยลดภาระการสรางแบบวัดแบบประเมินของผูสอนลงได เพราะผูสอน
เพียงแตจัดระบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน ตรวจสอบผลงานการฝกปฏิบัติ บันทึกลง
ระบบระเบียนก็จะชวยการวัดการประเมินได
3. การใชวิธีกําหนดผูเรียนเปนกลุมเล็ก
ใหหมุนเวียนกันทําหนาที่ประสาน
งาน
กลุม
ผสมผสานกับการกําหนดเกณฑการวัดการประเมินในแตละชิ้นงาน หรือภาระงานให
ชัดเจน ผูสอนจะสามารถใหมีการวัดและการประเมินกันเองในกลุมได โดยผูสอนทําหนาที่ติดตาม
ประเมินการประเมินของผูเรียนเปนครั้งคราวจะชวยทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนมากขึ้น

วิธีการประเมินผลการเรียนรู
การประเมินผลการเรียนรูตามแนวการปฏิรูปการศึกษาเนนการประเมินตามสภาพจริง

มี

วิธีการดังนี้
1) สังเกตการแสดงออกเปนรายบุคคลหรือรายกลุม
2) ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน
3) การสัมภาษณ
4) บันทึกของผูเรียน
5) การประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูเรียนและครู
6) การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ (Practical assessment)
7) การวัดและประเมินผลดานความสามารถ (Performance assessment)
8) การวัดและประเมินผลการเรียนรูโดยใชแฟมผลงาน (Portfolio assessment)
9) อื่นๆ
จะเห็นไดวาการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงตองใชวิธีการที่หลากหลาย มิไดจํากัดอยู
แตเฉพาะการประเมินโดยใชแฟมผลงานเทานั้น หรือกลาวไดวาการประเมินโดยใชแฟมผลงานเปนเพียง
สวนหนึ่งของการประเมินตามสภาพจริง และควรเขาใจวาการประเมินตามสภาพจริงใหความสําคัญกับ
การประเมินผลการเรียนรูที่ตองกระทําควบคูไปกับจัดการเรียนรู ดังนัน้ การประเมินจากการปฏิบัติงาน
จึงเปนหัวใจของการประเมินตามสภาพจริง หลักฐานหรือรองรอยของการปฏิบัติงาน รวมทั้งบันทึก
ความรูสึกนึกคิดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ที่รวบรวมไว ซึ่งเรียกวาแฟมผลงาน จึงเปน
แหลงขอมูลสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่สะทอนถึงความสามารถจริงของผูเรียนนั้น จะเห็นไดวา
การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ ดานความสามารถ และโดยใชแฟมผลงาน มีความสําคัญยิ่ง ซึ่งขอมูล
ที่นํามาใชในการประเมินตองมาจากแหลงที่หลากหลาย เชน จากผลงานการทําแบบฝกหัดหรือโครงงาน
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จากการสังเกต จากการสัมภาษณ จากการสอบในลักษณะตางๆ และจากการบันทึกของผูเรียน ผูสอน
ผูปกครอง เปนตน

ผูมีสวนเกี่ยวของในการประเมินผลการเรียนรู
ผูมีหนาที่ในการประเมินผลการเรียนรูตามแนวการปฏิรูปการศึกษา มีขอบเขตครอบคลุมตัว
บุคคลกวางขวางกวาการปฏิบัติแตเดิมที่เนน ใหผูสอนเปนผูประเมิน ซึ่งควร ประกอบดวย ตัวผูเรียน
เพือ่ นของนักเรียน ครูผูสอน พอแมผูปกครองของนักเรียน และผูเกี่ยวของอื่นๆ (ถามี) เชน บุคคลผูเปน
ภูมิปญญาทองถิ่น หรือ วิทยากรที่มีสวนเกี่ยวของหรือรับรูการปฏิบัติงานของผูเรียน เปนตน บุคคลตางๆ
เหลานี้อาจมีบทบาทและความสําคัญในการประเมินตามสภาพจริงแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ วาบุคคล
ดังกลาวมีสวนเกี่ยวของกับผลการเรียนรูที่ประเมิน มากนอยเพียงไร ซึ่งควรพิจารณาเปนกรณีๆไป
จากที่กลาวมาจะเห็นวาก ารประเมินผลการเรียนรูตามแนวการปฏิรูปการศึกษา นั้น ให
ความ สําคัญกับการประเมินตามสภาพจริงในกลุมสาระการเรียนรูที่มุงสูการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะ 3 ดานอยางเปนบูรณาการกัน ทั้งดานความรู ความคิด ดานทักษะกระบวนการ และดานเจต
คติ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม ภายใตมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดขึ้นตามธรรมชาติของกลุม
สาระการเรียนรู ตางๆ ทําการประเมินอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการที่เขาถึงสภาพจริงของการเรียนรูโดยอาศัย
ผูเกี่ยวของหลายฝาย รวมทั้งตัวผูเรียนเองดวย และมุงใชผลของการประเมินเพื่อการพัฒนาและการ
ปรับปรุงผูเรียนเปนสําคัญ
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วิธีการใหคะแนนในการประเมินตามสภาพจริง
การประเมินผลการเรียนรูตามแนวการปฏิรูปการศึกษาใหความสําคัญ คอนขางมากกับการให
คะแนนแบบ รูบริค (Rubric scoring) ซึ่งมีความเปนปรนัยสูง และใชประโยชนในดานการใหขอมูล
ปอนกลับไดดี แตทั้งนี้ไม ไดหมายความวาในการประเมินจะตองใชการใหคะแนนแบบรูบริคเสมอไป
เนือ่ งจากใน การประเมินบางกรณี เชน การสอบดวยขอสอบแบบปรนัย อาจตองใชการใหคะแนนแบบ
ถูกผิดชัดเจน (ระบบ 0-1) การประเมินคุณภาพหรือคุณลักษณะบางอยางอาจใชมาตรประมาณคา (Rating
scales) เปนตน วิธกี ารใหคะแนนแบบตางๆมีดงั นี้
1. การใหคะแนนแบบไมชัดเจน ( ตามใจผูประเมิน) เชน ในการตรวจใหคะแนน โครงงาน
หรือเรียงความหรือชิน้ งานหรือรายงานหรือขอสอบอัตนัย ฯลฯ ถากําหนดคะแนนเต็มเปน 10 คะแนน
ผูตรวจอาจใชเกณฑในใจ ซึ่งเปนไปตามอคติของผูตรวจ ตัดสินใหคะแนนตามทีเ่ ห็นสมควรเปน 0, 5, 8
คะแนน เปนตน จึงมีแนวโนมที่จะเกิดความลําเอียงไดงาย การใหคะแนนเชนนีเ้ ปนการยากตอการแปล
ความหมายหรือกลาวไดวา ขาดความเปนปรนัย (Objectivity) เปนอยางยิ่ง
2. การใหคะแนนแบบถูกผิดชัดเจน เชน ในการตรวจขอสอบแบบปรนัย เมื่อตอบถูกตาม
เฉลยก็ไดคะแนนเต็ม แตเมื่อตอบผิดก็ไมไดคะแนนดังที่ใชในการตรวจขอสอบแบบถูกผิด แบบจับคู
หรือแบบตัวเลือก เปนตน
3. การใหคะแนนแบบมาตรประมาณคา (Rating scales) เปนการใหคะแนนตามชวงของ
ความถูกตองของคําตอบ หรือการแสดงพฤติกรรม หรือคุณภาพของชิ้นงาน เชน ในมาตรประมาณคา 5
ชวง หรือ 3 ชวง ฯลฯ เมื่อตอบถูกมากที่สุด หรือแสดงพฤติกรรมบอยที่สุดหรือชิ้นงานมีคุณภาพมากที่สุด
จะได 5 คะแนน หรือ 3 คะแนน ลดหลัน่ ลงไปตามลําดับจนถึง 1 คะแนนเมื่อตอบถูกตองนอยที่สุด หรือ
แสดงพฤติกรรมนอยที่สุด หรืองานมีคุณภาพนอยที่สุด เปนตน การใหคะแนนวิธนี ม้ี คี วามเปนปรนัย
มากขึ้นแตยังไมสมบูรณที่จะใหขอมูลปอนกลับในเชิง “คุณภาพ” วาสวนที่บกพรองไปนั้นคืออะไร
4. การใหคะแนนแบบรูบริค (Rubric) รูบริค หรือเกณฑระดับความสามารถเปนสิ่งที่ครูและ
ผูเรียนตกลงรวมกันวาจะใชในการประเมินกิจกรรมหรืองานตางๆที่นักเรียนสรางขึ้น เปนขอตกลงที่ผู
เรียนรูวา นี่คือเปาหมาย หรือจุดหมายของการปฏิบัติงานนั้น รูบริค เปนวิธีการใหคะแนนที่ใชหลักการ
ของมาตรประมาณคา ประกอบกับ การพรรณนาคุณภาพ กลาวคือ แทนที่จะใชตัวเลข เชน 5 - 4 - 3 - 2 - 1
หรือ 3 - 2 - 1 ฯลฯ (โดยมีการแปลความหมายกํากับดวย ) อยางลอยๆ ก็มีการเพิ่มขอมูลรายละเอียดวา
คะแนนทีไ่ ดลดหลัน่ ลงไปมี ความบกพรองที่บงชี้เปนขอมูลเชิง “คุณภาพ ” วาเปนอยางไร ขอมูลเชิง
คุณภาพที่ผนวกอยูกับขอมูล เชิงปริมาณในการใหคะแนนแบบรูบริคนี้ มีประโยชนในการใหขอมูล
ปอนกลับแกผูถูกประเมิน ซึ่งเปนการตอบสนองหลักการของการประเมินผลเพื่อการปรับปรุง
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นอกเหนือจากการใหคะแนนดวยวิธตี า งๆดังกลาวแลว ในการประเมินผลการเรียนรูต ามแนว
การปฏิรูปการศึกษา ผูสอนอาจใชขอมูลในรูปแบบอื่นๆ เชน ขอมูลจากบันทึกตางๆ รวมทั้งหลักฐาน
หรือรองรอยจากการเรียนอืน่ ๆ ซึ่งเมื่อตองการประเมินคุณคาก็สามารถแปลเปนคะแนนไดในภายหลัง

แนวทางการกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค
การใหคะแนนแบบรูบริคเปนนวัตกรรมการประเมินผลการเรียนรูที่สําคัญ เนือ่ งจาก มีการ
กําหนดเกณฑการใหคะแนน ไวคอนขางชัดเจน ทําใหผูประเมินแตละคนสามารถให คะแนนไดตรงกัน
หรือสอดคลองกันมาก จึงมีความเปนปรนัยสูงในการตรวจใหคะแนน นอกจากนี้ ผลของการประเมิน
แบบรูบริคจะเปนขอมูลปอนกลับที่มีประโยชนมาก สําหรับผูประเมินและผูถูกประเมินซึ่งเปนการ
สงเสริมการใชประโยชนของการประเมินผล เพื่อการปรับปรุง และเพื่อการติดตามพัฒนาการ
ปญหา
สําคัญของการใหคะแนนแบบรูบริคคือการ สรางเกณฑที่เหมาะสม ซึ่งเปนปจจัยหลักของคุณภาพดาน
ความตรง (Validity) ของการประเมิน

ขั้นตอนในการสรางเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค

การสรางเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค ตองคํานึงถึงงานที่กาํ หนดใหนักเรียนกระทําวาตอง
มีความสําคัญ มีความสอดคลองระหวางคะแนนกับจุดมุงหมายการประเมิน เกณฑที่สรางตองเปน
รูปธรรม มีความชัดเจน เหมาะสมกับระดับชั้นและควรใหนักเรียนและผูปกครองมีสวนรวมในการสราง
เกณฑการประเมินดวย
ในการสรางเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริคนั้น รศ . ดร. ส.วาสนา ประวาลพฤกษ ไดให
แนวคิดไววา ควรมีขน้ั ตอนดังนี้
1. กําหนดประเด็นในการประเมิน โดยเขียนนิยามปฏิบัติการและความหมายใหชัดเจน
ทั้งนี้ในการกําหนดประเด็นในการประเมินนั้น หากมีการกําหนดองคประกอบของงานหรือพฤติกรรมที่
มีเปาหมายของการประเมินไวแลวก็ควรใชองคประกอบเหลานั้นมาใชเปนประเด็นในการประเมิน หรือ
อาจนํา คุณภาพหรือปริมาณ ของ งานหรือพฤติกรรม มาใชเปนประเด็นในการประเมินก็ได
2. กําหนดจํานวนระดับ ซึ่งอาจเปน 5 ระดับหรือ 3 ระดับ แลวแตความเหมาะสม หรืออาจ
ใชจํานวนระดับเทากับระดับผลการเรียนที่กําหนดคือ 4 ระดับ (จาก 1 – 4 และอาจกําหนดระดับศูนยใน
กรณีที่ไมสงงานหรือทําไมถูกเลย)
3. พิจารณาใหระดับ 3 เปนเกณฑที่เปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตร กลาวคือ สามารถทํา
ไดตามระดับที่ยอมรับได เทียบเทากับการปฏิบัติไดเองโดยไมตองชวยเหลือ
4. พิจารณาใหระดับ 2 เปนเกณฑที่ “เกือบผาน” คือจะตองมีการปรับปรุงแกไขอีกเล็กนอย
จึงจะใชได
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5. พิจารณาใหระดับ 4 เปนเกณฑที่มีคุณภาพสูงกวาระดับ 3
6. พิจารณาใหระดับ 1 เปนเกณฑที่มีคุณภาพต่ํากวาระดับ 2 ซึ่งนับวาออนมาก ครูอาจตอง
สอนใหม ใหงานทําใหม (พรอมทั้งใหคําแนะนําชวยเหลือ)
7. ทดลองใชและประเมินความเชื่อมั่นของรูบริค โดยใชผูประเมิน 2 คนหรือคนเดียว
ประเมิน 2 ครั้ง แลวหาความสอดคลองของเกณฑ
สําหรับแนวทางในการเขียนระดับตางๆนั้น จะตองพิจารณาตามประเด็นที่กําหนดทั้งหมดวา
ประเด็นใดสําคัญที่สุดและรองลงมา ทั้งนี้ในระดับ 4 นั้นตองถูกตองทุกประเด็น ระดับ 3 อาจบกพรองใน
ประเด็นที่ไมสําคัญ และระดับ 2 กับ 1 ก็ลดหลั่นกันลงมา ซึ่งมีวิธีการเขียนพอสังเขปดังนี้
วิธีที่ 1 แยกประเด็นพิจารณาออกเปนประเด็นยอย แลวกําหนดเปนตารางพิจารณาความ
ถูกตองในแตละประเด็น กําหนดระดับคะแนนตามจํานวนที่ปฏิบัติไดถูกตอง
ตัวอยาง กําหนดใหนักเรียนศึกษาวาผา 3 ชนิด ชนิดใดจะซับน้ําไดดีที่สุด โดยให
อุปกรณการทดลองประกอบดวย หลอดแกว ถาด หลอดหยด และตาชั่ง
เกณฑการใหคะแนนจะพิจารณาจาก วิธีการ การทําใหอิ่มตัว การพิจารณาผล
การชั่ง และการลงสรุปผล
ระดับคะแนน
วิธีการ
การทําใหอิ่มตัว การพิจารณาผล
ถูก
ถูก
ถูก
4
ถูก
ถูก
ถูก
3
คลาดเคลื่อน
ถูก
ถูก
2
คลาดเคลื่อน
ผิด
ถูก
1
0 ไมไดปฏิบัติเลย / ปฏิบัติผิดหมด

การชั่ง
ถูก
ผิด
ผิด
ผิด

การลงสรุปผล
ถูก
ถูก / ผิด
ถูก / ผิด
ถูก / ผิด

วิธีที่ 2 กําหนดตามระดับความผิดพลาด โดยพิจารณาความบกพรองจากคําตอบวามีมากนอย
เพียงใด แลวหักจากระดับคะแนนสูงสุดลงมาทีละระดับ โดยเนนความสามารถในการคิดแกปญหา
ระดับสูงหรือประยุกตความรู
ตัวอยาง กําหนดใหนักเรียนทํากลองสี่เหลี่ยมไมมีฝาจากกระดาษขนาด 8 x 12 นิว้ โดยให
ตัดมุมทั้ง 4 ออกเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีดานเปนจํานวนเต็มของนิ้ว ควรจะตัดออกดานละกี่นิ้ว โดยให
กลองมีปริมาตรมากที่สุด
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เกณฑการใหคะแนน
4 คําตอบถูก แสดงเหตุผลถูกตอง แนวคิดชัดเจน
3 คําตอบถูก เหตุผลถูกตอง อาจมีขอผิดพลาดเล็กนอย
2 เหตุผลหรือการคํานวณผิดพลาด แตมีแนวทางที่จะนําไปสูคําตอบ
1 แสดงวิธีคิดเล็กนอยแตยังไมไดคําตอบ
0 ไมตอบหรือตอบไมถกู เลย
วิธีที่ 3 กําหนดระดับการยอมรับและคําอธิบาย
ตัวอยาง การเสนอโครงการศึกษาสภาพความเปนอยูของคน ........(ลาว , กะเหรี่ยง , จีน ฯลฯ)
ในเมืองไทย
เกณฑการใหคะแนน
4 ดีมาก แสดงใหเห็นถึงความเขาใจสภาพความเปนอยูอยางชัดเจน มี
ขอมูลที่สมบูรณ และแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางเปนระบบ
และมีความเปนไปได
3 ดี
แสดงความเขาใจในสภาพความเปนอยูอยางชัดเจน
2 ใชได แสดงความเขาใจในสภาพความเปนอยูไมสมบูรณ ขอมูล
บกพรอง
1 ใชไมได ขอมูลไมครบถวน ขาดประเด็นที่สําคัญ
0 ไมมีแนวคิดที่ชัดเจน
วิธีที่ 4 กําหนดตามจํานวนครั้งของการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ หรือจํานวนครั้งของความผิด
การนับจํานวนจะเหมะกับเกณฑการประเมินที่เนนปริมาณ เชน การเขียนคําในวิชา
ภาษาไทยไมถูกตอง โดยกําหนดวาในการเขียนเรียงความ 1 หนา เกณฑเกี่ยวกับการเขียนตัวสะกด
การันตผดิ จะกําหนดดังนี้
4 เขียนไมผิดเลย
3 เขียนผิด 1-2 คํา
2 เขียนผิด 3-4 คํา
1 เขียนผิดมากกวา 4 คํา แตยังอานรูเรื่อง
0 เขียนผิดจนอานไมรูเรื่อง
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หรือในการสังเกตพฤติกรรมแสดงออกของนักเรียนในวาระหรือเวลาตางๆกัน แลว
กําหนดวาจากการสังเกต........ครั้ง (กําหนดจํานวนครัง้ ) เชน จากการสังเกต 4 ครั้ง หรือกําหนดใหสงงาน
4 ครั้ง นักเรียนสงงานทันเวลากี่ครั้ง
4 สงงานทันเวลาทั้ง 4 ครั้ง
3 สงงานทันเวลา 3 ครั้ง
2 สงงานทันเวลา 2 ครั้ง
1 สงงานทันเวลา 1 ครั้ง
0 สงงานไมทันเลย หรือไมสง

ตัวอยางเกณฑการประเมิน
การทํางานรวมกับผูอื่น
ระดับ 3 – วางแผนการทํางานรวมกัน แบงงานกันรับผิดชอบ แสดงความคิดเห็นรวมกัน
ระดับ 2 – วางแผนการทํางานรวมกัน แตไมคอยรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ระดับ 1 – ไมไดวางแผนการทํางานรวมกัน
มีความรับผิดชอบ
ระดับ 3 – สงงานกอนหรือตรงกําหนดเวลานัดหมาย
– รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเปนนิสัย เปนระบบแกผูอื่น และแนะนํา
ชักชวนใหผูอื่นปฏิบัติ
ระดับ 2 – สงงานชากวากําหนด แตไดมีการติดตอชี้แจงครูผูสอน มีเหตุผลที่รับฟงได
– รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติเองจนเปนนิสัย
ระดับ 1 – สงงานชากวากําหนด
– ปฏิบัติงานโดยอาศัยการชี้แนะ แนะนํา ตักเตือนหรือใหกําลังใจ
มีระเบียบวินัย
ระดับ 3 – สมุดงาน ชิ้นงาน สะอาดเรียบรอย
– ปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่กําหนดรวมกันทุกครั้ง
ระดับ 2 – สมุดงาน ชิ้นงาน สวนใหญสะอาดเรียบรอย
– ปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่กําหนดรวมกันเปนสวนใหญ
ระดับ 1 – สมุดงาน ชิ้นงาน ไมคอยเรียบรอย
– ปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่กําหนดรวมกันเปนบางครั้ง ตองอาศัยการแนะนํา
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ทักษะการเขียน

ระดับ 3 - เขียนไดตรงประเด็น และชัดเจน มีคํานํา เนือ้ หา และบทสรุปอยางชัดเจน ตัวสะกดและ
ไวยากรณมีความถูกตอง สมบูรณ ทําใหผูอานเขาใจงาย มีแนวคิดทีน่ า สนใจ มีเหตุผล ใชภาษาสละสลวย
ระดับ 2 - เขียนไดตรงประเด็นตามทีก่ าํ หนดไว มีคํานํา เนือ้ หา และบทสรุป ภาษาที่ใชอาจทําใหผูอาน
เกิดความสับสน เหตุผลยังไมคอยสอดคลองกัน
ระดับ 1 - เขียนไมตรงประเด็น ไมมีการจัดระบบการเขียน เชน คํานํา เนือ้ หา และบทสรุป ภาษาที่ใชทํา
ใหผูอานเกิดความสับสน ขาดเหตุผลสนับสนุน ใชศัพทไมเหมาะสม

ทํางานเปนระบบ รอบคอบ

ระดับ 3 – มีการวางแผนการดําเนินงานเปนระบบ
– การทํางานมีครบทุกขั้นตอน อาจตัดขั้นตอนที่ไมสําคัญออก
– จัดเรียงลําดับความสําคัญกอน-หลัง ถูกตองครบถวน
ระดับ 2 – มีการวางแผนการดําเนินงาน
– การทํางานไมครบทุกขั้นตอน และผิดพลาดบาง
– จัดเรียงลําดับความสําคัญกอน-หลัง ไดเปนสวนใหญ
ระดับ 1 – ไมมีการวางแผนการดําเนินงาน
– การทํางานไมมีขั้นตอน มีความผิดพลาดตองแกไข
– ไมจัดเรียงลําดับความสําคัญ
ตัวอยางแบบประเมินการนําเสนอผลงาน (ดวยมาตรประมาณคา)
ประเด็นที่ประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พูดเสียงดังชัดเจนถูกตองตามหลักภาษาไทย
นําเสนออยางมั่นใจ ทาทางแคลวคลอง
มีภาพ แผนภูมิ ประกอบการอธิบายนําเสนอ
นําเสนอเปนลําดับขั้นตอน ไมสับสนวกวน
สามารถตอบขอคําถามอยางมีเหตุผล
มีแนวคิดทักษะกระบวนการทีห่ ลากหลาย
การสรุปผลการนําเสนอผลงาน
สามารถประเมินผลการนําเสนอของตนเองได
ผลรวมดานคุณภาพ

ระดับคุณภาพการนําเสนอผลงาน
5
4
3
2
1
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ตัวอยาง Rubrics ประเมินการนําเสนอ
ระดับคุณภาพและเกณฑ
ดี (3)
พอใช (2)
ใชการดึงดูดความสนใจ
1. การดึงดูดความสนใจ มีการเริ่มตนที่แปลก
ใหม นาสนใจ
ของผูฟงแบบเดิมๆ
ผูฟง
ทั่วไป
นักเรียนแสดงใหเห็นวา นักเรียนคนความาอยาง
2. เนื้อหา
ไดศึกษาคนความาอยาง ดี แตยังมีจุดออนอยูบาง
ถูกตอง ละเอียด
ครอบคลุม มีการอางอิง
ประเด็นที่ประเมิน

ปรับปรุง (1)
มีการเริ่มตนที่นาเบื่อ
ไมนา สนใจ
เนื้อหาที่นําเสนอ
จําเปนตองคนควา
เพิ่มเติมใหสมบูรณมาก
ขึ้น
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ตัวอยาง Rubrics ประเมินแฟมสะสมงาน
ประเด็นที่ประเมิน
1. เหตุผลในการ
เลือกชิ้นงาน

2. การจัดวาง
ระบบและความมี
ระเบียบ

ดีมาก (4)
แสดงออกถึง
พัฒนาการและ
ความกาวหนาในการ
เรียนรูอยางมากและ
สะทอนเจตคติที่ดีตอ
การเรียนรู
จัดเรียงสวนประกอบ
ของแฟมไวอยางเปน
ระบบครบถวนและ
เปนระเบียบเรียบรอย
อยางดี

ระดับคุณภาพและเกณฑ
ดี (3)
พอใช (2)
แสดงออกถึง
พัฒนาการและ
ความกาวหนาในการ
เรียนรูพอสมควรและ
สะทอนเจตคติที่ดีตอ
การเรียนรู
จัดเรียงสวนประกอบ
ของแฟมไวอยาง
คอนขางมีระบบ
ครบถวน และเปน
ระเบียบเรียบรอย
พอสมควร

แสดงออกถึง
พัฒนาการและ
ความกาวหนาในการ
เรียนรูพอสมควรแต
ไมสะทอนเจตคติที่ดี
ตอการเรียนรู
จัดเรียงสวนประกอบ
ของแฟมไวอยางไม
เปนระบบแตงานมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยพอสมควร

ปรับปรุง (1)
แสดงออกถึง
พัฒนาการและ
ความกาวหนาในการ
เรียนรูนอยและไม
สะทอน เจตคติที่ดีตอ
การเรียนรู
จัดเรียงสวนประกอบ
ของแฟมไวอยางไม
เปนระบบและงาน
ขาดความเปน
ระเบียบเรียบรอย

ตัวอยาง Rubrics ประเมินพัฒนาการของแฟมสะสมงาน
พัฒนาการ
คุณลักษณะของแฟมสะสมงาน
(ระดับคุณภาพ)
(เกณฑ)
กาวหนายอดเยี่ยม แสดงความกาวหนาอยางตอเนื่องจากตอนเริ่มตนถึงปจจุบัน พัฒนาจากการอาน/เขียนจาก
หัวขอแคบๆไปสูค วามสามารถในการอาน/เขียนในหัวขอทีห่ ลากหลาย สามารถสังเกตและ
(4)

ใหคําแนะนําตอการเปลี่ยนแปลงในงานของตนเอง ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
ผูเรียนไดขยายการใชภาษาและรูคําศัพทที่กวางขึ้น สามารถทํางานไดโดยมีอิสระในการอาน/
เขียนมากยิ่งขึ้น งานมีคุณภาพตางจากระยะแรก แตไมเทาประเภทกาวหนายอดเยี่ยม

กาวหนามาก
(3)
กาวหนาปานกลาง งานเขียนของผูเรียนสอดคลองกันตลอดและเขาใจงาย แตหัวเรื่องและเนื้อหายังคงเหมือนเดิม
ผูเรียนอานเพื่อความเขาใจและพอใจในปริมาณที่ไมมาก มีชิ้นงานที่หลากหลายนอยและ
(2)
กาวหนานอย
(1)
ไมกาวหนา
(0)

ประยุกตสูชีวิตประจําวันไดนอย
แฟมสะสมงานมีชน้ิ งานนอย กาวหนานอยดานการอาน/เขียน ความตัง้ ใจในการอาน/เขียนมี
นอย
แฟมสะสมงานไมมขี อ มูลเพียงพอทีจ่ ะประเมินผล เปนเพียงแฟมรวมผลงาน
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ตัวอยาง Rubrics ประเมินเจตคติตอการรวมกิจกรรม
ประเด็นที่ประเมิน
1. ความกลาแสดงออก

2. ความกระตือรือรน
3. การเคารพกติกา

ดี (3)
กลาแสดงออกดวยความ
เต็มใจ กลาพูด กลา
แสดงออก มีทา ทาง
ประกอบการพูดอยางมั่นใจ
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายดวยความเต็มใจ
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายตามขอตกลงใน
เวลาทีก่ าํ หนด แสดงความ
คิดเห็นและเสนอผลการ
ปฏิบัติงานตามจริงทุกครั้ง

ระดับคุณภาพและเกณฑ
พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

กลาแสดงออกแตมคี วาม
เหนียมอายอยูบ า ง

ไมกลาแสดงออก /
ไมพูด

ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายเปนบางครั้ง
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายตามขอตกลงใน
เวลาทีก่ าํ หนด แสดงความ
คิดเห็นและเสนอผลการ
ปฏิบัติงานเปนบางครั้ง

ไมปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ไมปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายตามขอตกลงในเวลา
ทีก่ าํ หนด แสดงความคิดเห็น
และเสนอผลการปฏิบัติงานไม
ถูกตองตามกติกา

ตัวอยาง Rubrics ประเมินการเขียน
ประเด็นที่ประเมิน
1. การสะกดคํา
2. การเลือกใชคํา
3. โครงสรางไวยากรณ
4. เครือ่ งหมายวรรคตอน
5. เนื้อหา

ดี (3)

ระดับคุณภาพและเกณฑ
พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สะกดคําไดถูกตองทุกคํา สะกดคําผิดเล็กนอย

สะกดคําผิดมาก

ใชคําสื่อความหมายตรง
กับเนื้อหา
เขียนประโยคไดถูกตอง
ตามหลักไวยากรณทกุ
ประโยค
ใชเครื่องหมายวรรคตอน
ไดถูกตองในทุกประโยค
เขียนอธิบายเนือ้ หาได
ชัดเจน

ใชคําสื่อความหมายไมตรง
กับเนือ้ หาหลายคํา
เขียนประโยคสวนใหญผิด
หลักไวยากรณ

ใชคําสื่อความหมายไมตรง
กับเนือ้ หาบางคํา
เขียนประโยคไมถูกตอง
ตามหลักไวยากรณอยูบาง
เล็กนอย
ใชเครื่องหมายวรรคตอน
ไมถูกตองในบางประโยค
เขียนอธิบายเนื้อหาไดพอ
เขาใจ

ไมมีเครื่องหมายวรรคตอน
เขียนอธิบายเนื้อหาไมชัดเจน
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ตัวอยาง Rubrics ประเมินการทดลอง
ประเด็นที่ประเมิน
1. การออกแบบ
การทดลอง

2. ผลการทดลอง

ระดับคุณภาพและเกณฑ
ดี
พอใช

ดีมาก
แบบการทดลองที่ใช
แสดงใหเห็นวา
นักเรียนไดมีการ
วิเคราะหปญหาและ
ออกแบบการทดลอง
ดวยตนเองและ
สามารถทําการทดลอง
ไดอยางเหมาะสม
ผลการทดลองมีความ
เปนไปได มีการ
อธิบายผลการทดลอง
ไดชดั เจน มีการใช
ขอมูลจากแหลงตางๆ
ประกอบการอธิบาย

ปรับปรุง

แบบการทดลองที่ใช
แสดงใหเห็นวา
นักเรียนไดนําแบบ
การทดลองที่มีอยู
แลวมาใชโดยมีการ
ควบคุมตัวแปรตางๆ
อยางดี

แบบการทดลองที่ใช
แสดงใหเห็นวา
นักเรียนไดนําแบบ
การทดลองที่มีอยู
แลวมาใชโดยมีการ
ควบคุมตัวแปรตางๆ
บาง

แบบการทดลองที่ใช
ไมเหมาะสม ไมมี
การควบคุมตัวแปร
ตางๆ

ผลการทดลองแสดง
ใหเห็นวานักเรียนมี
ความเขาใจในการ
ทดลองและรูวาจะ
อธิบายผลการทดลอง
นั้นอยางไร

ผลการทดลองสวน
ใหญยอมรับได แต
ยังไมสมบูรณ ไมมี
การอธิบายผลการ
ทดลอง

ผลการทดลองยังไม
สมบูรณ ไมมีการ
สรุปผล ไมมกี าร
อธิบายผลการทดลอง

ตัวอยางแบบประเมินความสามารถในการทําการทดลองแบบใหคะแนนดวยวิธีรูบริค
องคประกอบที่พิจารณา
1. การวางแผนการทดลอง
2. การปฏิบัติการทดลอง
2.1 ดานเทคนิคการทดลอง
2.2 ดานความคลองแคลวในการทดลอง
2.3 ดานความสะอาดและความเปนระเบียบ
3. การจัดทํารายงานผลการทดลอง

ระดับความสามารถ
3
2
1

หมายเหตุ
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ตัวอยางเกณฑการประเมินความสามารถในการทําการทดลองดวยการใหคะแนนแบบรูบริค
ประเด็นที่พิจารณา

1. การวางแผนการทดลอง
พฤติกรรม :
1) มีการปรึกษาหารือ (กับผูที่เกี่ยวของ) เพือ่ ทําความเขาใจในขัน้ ตอนการ
ทดลอง
2) มีการวางแผนการทดลองไดอยางเหมาะสม
3) มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหกับ ผูรวมการทดลองอยางเหมาะสมและ
ชัดเจน
4) มีความสามารถในการแกไขปญหาขณะทําการทดลองอยางเหมาะสม
5) มีความตัง้ ใจและทํางานอยางมีความสุข
2. การปฏิบัติการทดลอง
2.1 ดานเทคนิคการทดลอง
พฤติกรรม :
1) ดําเนินการทดลองอยางถูกวิธี เปนขั้นตอน ไมสับสน
2) ใชอุปกรณตางๆไดอยางถูกตอง
3) อานคาและตรวจสอบไดถูกตอง
4) ทําการทดลองอยางระมัดระวังและปลอดภัย
5) มีความตัง้ ใจและทํางานอยางมีความสุข
2.2 ดานความคลองแคลวในการทดลอง
พฤติกรรม :
1) ปฏิบัติการทดลองอยางคลองแคลว
2) ปฏิบัติการทดลองอยางถูกตองสมบูรณ
3) มีความมั่นใจในขณะปฏิบัติการทดลอง
4) ทําการทดลองไดทันเวลาที่กําหนด
5) มีความตัง้ ใจและทํางานอยางมีความสุข
2.3 ดานความสะอาดและความเปนระเบียบ
พฤติกรรม :
1) จัดพื้นที่สําหรับการทดลองเรียบรอยเหมาะสมและเพียงพอ
2) จัดวางอุปกรณเครื่องใชใหใชไดสะดวกขณะทดลอง
3) เก็บอุปกรณเครื่องใชหลังทดลองไดถูกวิธี
4) ทําความสะอาดพื้นที่และอุปกรณไดอยางสะอาดและเรียบรอย
5) มีความตัง้ ใจและทํางานอยางมีความสุข

เกณฑ
3 : ปฏิบัติครบทุกขอ
2 : ปฏิบัติ 3-4 ขอ
1 : ปฏิบัติ 1-2 ขอ

3 : ปฏิบัติครบทุกขอ
2 : ปฏิบัติ 3-4 ขอ
1 : ปฏิบัติ 1-2 ขอ

3 : ปฏิบัติครบทุกขอ
2 : ปฏิบัติ 3-4 ขอ
1 : ปฏิบัติ 1-2 ขอ

3 : ปฏิบัติครบทุกขอ
2 : ปฏิบัติ 3-4 ขอ
1 : ปฏิบัติ 1-2 ขอ
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ประเด็นที่พิจารณา

3. การจัดทํารายงานผลการทดลอง
พฤติกรรม :
1) เขียนจุดประสงคการทดลองไดเหมาะสม
2) เขียนสมมติฐานไดเหมาะสม
3) เขียนผลการทดลองไดเหมาะสม
4) เขียนสรุปผลการทดลองไดเหมาะสม
5) เขียนคําถามทายการทดลองไดเหมาะสม

เกณฑ
3 : ปฏิบัติครบทุกขอ
2 : ปฏิบัติ 3-4 ขอ
1 : ปฏิบัติ 1-2 ขอ
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ตัวอยางแบบประเมินโครงงานแบบใหคะแนนดวยวิธีรูบริค
ลําดับที่
1

2

3

4

5

6

รายการ
ความรูความเขาใจในเรื่องที่ทํา
1.1 การเลือกทําโครงงาน
1.2 กําหนดปญหาหรือชื่อเรื่องโครงงาน
1.3 วิเคราะห และวางแผนปฏิบัติงาน
1.4 ความรูความเขาใจในเรื่องที่นํามาอางอิง
การใชวธิ กี ารทางวิทยาศาสตร
2.1 การกําหนดปญหาหรือชื่อเรื่องโครงงาน
2.2 สมมติฐานและการกําหนดตัวแปรตางๆ
2.3 การออกแบบการทดลอง
2.4 การทดลองและการบันทึกผลการทดลอง
2.5 การสรุปผลการทดลอง
ความคิดริเริ่ม สรางสรรค
3.1 ปญหาหรือเรือ่ งมีความสําคัญและแปลกใหม
3.2 วิธีดําเนินการมีความแปลกใหม
การเขียนรายงาน
4.1 ความถูกตองของรูปแบบการเขียนรายงาน
4.2 การนําเสนอขอมูล
4.3 การใชภาษาและคําศัพททางวิทยาศาสตร
4.4 ประโยชนและขอเสนอแนะ
การนําเสนอผลงาน
5.1 การจัดระบบและการนําเสนอผลงาน
5.2 การใชภาษาและคําศัพททางวิทยาศาสตร
5.3 บุคลิกภาพของผูน าํ เสนอผลงาน
5.4 การตอบคําถาม
ผลงานและการจัดแสดงโครงงาน
6.1 วัสดุอุปกรณที่เลือกใช
6.2 ผลงานทีไ่ ดจากการทําโครงงาน
6.3 การออกแบบการจัดแสดงโครงงาน

คะแนน
3 2 1

หมายเหตุ
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ตัวอยางเกณฑการใหคะแนนโครงงานแบบใหคะแนนดวยวิธีรูบริค
องคประกอบ

1. ความรูความเขาใจในเรื่องที่ทํา
1.1 การเลือกทําโครงงาน

1.2 กําหนดปญหาหรือชื่อเรื่อง
โครงงาน

1.3 วิเคราะห และวางแผน
ปฏิบัติงาน

1.4 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่นํามาอางอิง

2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.1 ปญหาหรือเรื่องมีความสําคัญ
และแปลกใหม

เกณฑ
3 : รูจักคิดวิเคราะหตนเอง สภาพแวดลอม หาทางเลือกในการทําโครงงาน และมีความรู
ความเขาใจประโยชนของโครงงานที่เลือกทํา
2 : รูจักคิดวิเคราะหตนเอง สภาพแวดลอม หาทางเลือกในการทําโครงงาน และมีความรู
ความเขาใจประโยชนของโครงงานที่เลือกทําอยูบางแตไมชัดเจน
1 : ไมมกี ารคิดวิเคราะหตนเอง สภาพแวดลอม ขาดทางเลือกในการทําโครงงาน และ
ขาดความรูความเขาใจประโยชนของโครงงานที่เลือกทํา
3 : สามารถกําหนดปญหาและชื่อเรื่องโครงงานไดชัดเจน เฉพาะเจาะจง กะทัดรัด และ
สือ่ ความหมายไดตรง
2 : สามารถกําหนดปญหาและชื่อเรื่องโครงงานไดชัดเจน และสื่อความหมายได แตขาด
ความกะทัดรัด
1 : กําหนดปญหาและชื่อเรื่องโครงงานไมชัดเจน ขาดความเฉพาะเจาะจง
ไมกะทัดรัด และสื่อความหมายไดไมชัดเจน
3 : สามารถวิเคราะห และวางแผนปฏิบัติงานไดถูกตองเหมาะสม ตามขั้นตอน
กระบวนการทํางาน ประหยัด และปลอดภัย
2 : สามารถวิเคราะห และวางแผนปฏิบัติงานไดถูกตองเหมาะสม ตามขั้นตอน
กระบวนการทํางาน แตไมคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย
1 : วิเคราะห และวางแผนปฏิบตั งิ านไมเหมาะสม ไมมขี น้ั ตอนกระบวนการทํางาน
ไมประหยัด และไมคํานึงถึงปลอดภัย
3 : สามารถอางอิงถึงความรูที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง เหมาะสม และมีความเขาใจใน
ความรูที่อางถึงเปนอยางดี
2 : สามารถอางอิงถึงความรูท เ่ี กีย่ วของไดอยางถูกตองเหมาะสม และมีความเขาใจ
ในความรูที่อางถึง มีบางสวนที่ไมเขาใจและสับสนบาง แตสามารถอธิบายใหเขาใจได
1 : สามารถอางอิงถึงความรูที่เกี่ยวของได แตไมสามารถอธิบายใหเขาใจได
3 : ปญหาหรือเรื่องมีความแปลกใหม สอดคลองกับสภาพทองถิ่น นาสนใจมาก และยัง
ไมมีผูอื่นทํามากอน
2 : ปญหาหรือเรื่องนาสนใจ ดัดแปลง เปลี่ยนแปลงจากที่ผูอื่นเคยทํามากอนเปนสวน
ใหญ
1 : ปญหาหรือเรื่องไมนาสนใจ ไมมีความแปลกใหม ลอกเลียนแบบจากที่ผูอื่นเคยทํา
มากอน

18
องคประกอบ

เกณฑ

2.2 วิธีดําเนินการ มีความแปลก
ใหม

3 : วิธีการแกปญหา วิธีการวัดและควบคุมตัวแปร วิธีการรวบรวมขอมูล การเลือกและ
ทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม นาสนใจและ
แปลกใหม ยังไมมีผูอื่นทํามากอน
2 : วิธีการแกปญหา วิธีการวัดและควบคุมตัวแปร วิธีการรวบรวมขอมูล การเลือกและ
ทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม นาสนใจ ดัดแปลง
เปลี่ยนแปลงจากผูอื่นเคยทํามากอน
1 : วิธีการแกปญหา วิธีการวัดและควบคุมตัวแปร วิธีการรวบรวมขอมูล การเลือกและ
ทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม ไมนา สนใจ และ
ลอกเลียนแบบจากผูอื่น
3 : เขียนครอบคลุมหัวขอที่สําคัญ แยกแตละหัวขอไดอยางชัดเจน รูปแบบสวยงาม
เปนระเบียบ นาสนใจมาก
2 : เขียนครอบคลุมหัวขอที่สําคัญ แยกแตละหัวขอไดอยางชัดเจน รูปแบบธรรมดา
นาสนใจบางสวน
1 : เขียนไมครอบคลุมหัวขอที่สําคัญ บางหัวขอขาดหายหรือสลับหัวขอ รูปแบบ
ธรรมดา ไมนา สนใจ
3 : นําเสนอขอมูลในลักษณะตาราง กราฟ หรือรูปภาพถูกตองเหมาะสมชัดเจนมาก
มีรปู แบบสวยงามและแปลกใหม
2: นําเสนอขอมูลในลักษณะตาราง กราฟ หรือรูปภาพถูกตองเหมาะสมชัดเจน มีรูปแบบ
ธรรมดาไมแปลกใหม
1 : นําเสนอขอมูลในลักษณะตาราง กราฟ หรือรูปภาพไมละเอียด อานเขาใจยาก
รูปแบบธรรมดา และไมนาสนใจ
3 : ภาษาที่ใชถูกตอง ชัดเจน และสละสลวย อานแลวเขาใจงาย
2 : ภาษาที่ใชถูกตอง ชัดเจนเปนสวนใหญ แตอานแลวเขาใจงาย
1 : ภาษาที่ใชไมถูกตองเกือบทั้งหมด อานแลวเขาใจยาก
3 : เขียนประโยชนและขอเสนอแนะไดถกู ตองชัดเจน เหมาะสม และสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของเรื่องที่ศึกษา
2 : เขียนประโยชนและขอเสนอแนะไดถกู ตองชัดเจน มีบางสวนไมเหมาะสม และ
ไมสอดคลองกับจุดมุงหมายของเรื่องที่ศึกษา
1 : เขียนประโยชนและขอเสนอแนะไดถูกตองเพียงบางสวน และไมสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของเรื่องที่ศึกษา
3 : การนําเสนอผลงานมีการจัดลําดับขั้นตอนแตละหัวขอชัดเจน ทําใหเขาใจไดงาย
2 : การนําเสนอผลงานมีการจัดลําดับขั้นตอนที่สับสนบางเล็กนอย แตสามารถทําให
เขาใจได
1 : การนําเสนอผลงานมีการจัดลําดับขั้นตอนที่สับสนมาก ทําใหไมเขาใจเรื่องที่นําเสนอ

3. การเขียนรายงาน
3.1 ความถูกตองของรูปแบบการ
เขียนรายงาน

3.2 การนําเสนอขอมูล

3.3 การใชภาษา

3.4 ประโยชนและขอเสนอแนะ

4. การนําเสนอผลงาน
4.1 การจัดระบบการนําเสนอ
ผลงาน
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4.2 การใชภาษา

4.3 บุคลิกภาพของผูนําเสนอ

4.4 การตอบคําถาม

5. ผลงานและการจัดแสดงโครงงาน
5.1 วัสดุอุปกรณที่เลือกใช
5.2 ผลงานทีไ่ ดจากการทํา
โครงงาน

5.3 การออกแบบการจัดแสดง
โครงงาน

เกณฑ
3 : ภาษาทีใ่ ชในการนําเสนอผลงาน ถูกตอง ชัดเจน และสละสลวย ฟงแลวเขาใจงาย
2 : ภาษาทีใ่ ชในการนําเสนอผลงาน ไมถกู ตองบางเล็กนอย ฟงแลวเขาใจได
1 : ภาษาที่ใชในการนําเสนอผลงาน สวนใหญไมถูกตอง ฟงแลวไมเขาใจ
3 : บุคลิก ลีลาทาทางดี น้ําเสียงชัดเจน มีความรูในเรื่องที่พูดเปนอยางดี คลองแคลวไม
ติดขัด
2 : บุคลิก ลีลาทาทางดี น้ําเสียงชัดเจน มีความสับสนในเรื่องที่พูดเล็กนอย คลองแคลว
และไมติดขัด
1 : บุคลิก ลีลาทาทางพอใชน้ําเสียงเบาไมชัดเจน มีความสับสนในเรื่องที่พูด
ไมคลองแคลวและติดขัดบอยครั้ง
3 : อธิบายและตอบคําถามไดถกู ตอง ชัดเจนมาก
2 : อธิบายและตอบคําถามไดถูกตองเปนสวนใหญ และสามารถอธิบายใหเขาใจได
1 : อธิบายและตอบคําถามไดเล็กนอย สวนใหญไมถกู ตอง และตอบคําถามผิดมาก
3 : เลือกใชวัสดุอุปกรณทุกอยางไดเหมาะสมกับโครงงานที่ทําการศึกษา
2 : เลือกใชวัสดุอุปกรณสวนมากไดคอนขางเหมาะสมกับโครงงานที่ทําการศึกษา
1 : เลือกใชวัสดุอุปกรณทั้งหมดไมเหมาะสมกับโครงงานที่ทําการศึกษา
3 : ผลงานทีไ่ ดจากการทําโครงงาน ประสบความสําเร็จมีคณ
ุ ภาพ สามารถนําไปใช
ประโยชนไดดี
2 : ผลงานที่ไดจากการทําโครงงานขาดความสมบูรณบางสวน ถาไดรับการปรับปรุงจะ
สามารถนําไปใชประโยชนได
1 : ผลงานที่ไดจากการทําโครงงานไมประสบความสําเร็จ
3 : การออกแบบการจัดแสดงโครงงาน การนําเสนอขอมูล การใชวสั ดุอปุ กรณตา งๆ
การเขียนโปสเตอร มีความประณีต สะอาด รูปแบบสวยงาม มีความแปลกใหม และ
ดึงดูดความสนใจไดมาก
2 : การออกแบบการจัดแสดงโครงงาน การนําเสนอขอมูล การใชวสั ดุอปุ กรณตา งๆ
การเขียนโปสเตอร มีความประณีต สะอาด รูปแบบธรรมดา
ไมมีความแปลกใหม ดึงดูดความสนใจไดเล็กนอย
1 : การออกแบบการจัดแสดงโครงงาน การนําเสนอขอมูล การใชวสั ดุอปุ กรณตา งๆ
การเขียนโปสเตอร ไมมีความประณีต รูปแบบธรรมดา และไมดึงดูดความสนใจเลย
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ตัวอยางเกณฑรูบริคในการประเมินรายงาน
ระดับคะแนน
เกณฑ
• หนาปกรายงาน : ชื่อเรื่อง ชื่อนักเรียน ชั้นเรียน วันเดือนป เปนไปตามตัวอยางที่กําหนดให
4

3

2

1

0

• ตัวเอกสาร : มีเอกสารอยางนอย 4 หนา การจัดรูปแบบเปนไปตามทีก่ าํ หนดให
• การอางอิงในเนื้อหา : มีการอางอิงอยางเหมาะสมเปนไปตามตัวอยางที่กําหนดให
• บรรณานุกรม : มีบรรณานุกรมอยางนอย 5 รายการ มีการเรียงลําดับตามตัวอักษรและรูปแบบ
ถูกตองตามที่กําหนดให
• หนาปกรายงาน : ชื่อเรื่อง ชื่อนักเรียน ชั้นเรียน วันเดือนป เปนไปตามตัวอยางที่กําหนดให
• ตัวเอกสาร : มีเอกสารอยางนอย 3 หนา การจัดรูปแบบเปนไปตามที่กําหนดให
• การอางอิงในเนื้อหา : มีการอางอิงอยางเหมาะสมเปนไปตามตัวอยางที่กําหนดให
• บรรณานุกรม : มีบรรณานุกรมอยางนอย 4 รายการ มีการเรียงลําดับตามตัวอักษรและรูปแบบ
ถูกตองตามที่กําหนดให
• หนาปกรายงาน : ชื่อเรื่อง ชื่อนักเรียน ชั้นเรียน วันเดือนป เปนไปตามตัวอยางที่กําหนดให
• ตัวเอกสาร : มีเอกสารอยางนอย 3 หนา การจัดรูปแบบไมเปนไปตามทีก่ าํ หนดให
• การอางอิงในเนื้อหา : มีการอางอิงเปนสวนใหญ แตไมเปนไปตามตัวอยางที่กําหนดให
• บรรณานุกรม : มีบรรณานุกรมอยางนอย 3 รายการ การเรียงลําดับตามตัวอักษรไมถูกตองและ
รูปแบบไมถูกตอง
• หนาปกรายงาน : ชื่อเรื่อง ชื่อนักเรียน ชั้นเรียน วันเดือนป ไมเปนไปตามตัวอยางที่กําหนดให
• ตัวเอกสาร : มีเอกสารอยางนอย 2 หนา การจัดรูปแบบอาจไมเปนไปตามทีก่ าํ หนดให
• การอางอิงในเนื้อหา : ไมมีการอางอิง , หรืออางอิงไมถูกตอง
• บรรณานุกรม : มีบรรณานุกรมอยางนอย 2 รายการ แตรูปแบบไมถูกตอง
• หนาปกรายงาน : ชื่อเรื่อง ชื่อนักเรียน ชั้นเรียน วันเดือนป เปนไปตามตัวอยางที่กําหนดให
• ตัวเอกสาร : มีเอกสารอยางนอย 2 หนา การจัดรูปแบบอาจไมเปนไปตามที่กําหนดให
• การอางอิงในเนื้อหา : ไมมีการอางอิง
• บรรณานุกรม : ไมมีรายการบรรณานุกรม
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ตัวอยางแบบประเมิน การนําเสนอผลงาน
เรื่อง ……………………………..
..../…../….
หัวขอการประเมิน

คะแนน

เพื่อน
ประเมิน

ครู
ประเมิน

เนื้อหา
• ตรงตามจุดประสงค
• ครอบคลุม ครบถวน
• ชัดเจน เหมาะสมกับเวลา
• ขอมูลเปนปจจุบัน
การนําเสนอ
• ความคิดสรางสรรค
• ความสวยงาม
• ความเหมาะสมของสไลดกับเนื้อหา
• กระตุน ความสนใจ
• การลําดับเนื้อหาเขาใจงาย

15
15
10
10
5
5
5
5
5

การใชภาษา
• ขอความถูกตองของภาษา/ไวยากรณ
• ชัดเจน เขาใจงาย

5
5

กระบวนการกลุม
• การแบงงาน
• การใหความรวมมือ
• การยอมรับความเห็นของสมาชิกในกลุม
คะแนนรวม

5
5
5
100

ผลการประเมิน
ผูประเมิน…………………………………………
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การประเมิน/ตัดสินผลการเรียน

การจัดการศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดสัมฤทธิผลตามหลักสูตร
ดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนทุกวิชาตามหลักสูตร มีความหมายและมีความสําคัญตอการพัฒนาผูเ รียนทั้งสิ้น
และเพื่อใหรูวาผูเรียนเกิดการเรียนรู หรือมีพัฒนาการอยางไรในวิชาตาง ๆ จําเปนตองมี การประเมิน
และการประเมินในทีน่ ้ี มิไดหมายถึงการจัดสอบดวยขอสอบเขียนตอบในกระดาษคําตอบ เทานั้น แต
วิธีการประเมินจะครอบคลุมถึง การตรวจแบบฝกหัด ผลงาน โครงงาน โครงการ แฟมสะสมงาน
การประเมินการปฏิบัติ การวิเคราะหบันทึกเหตุการณ การสังเกต สัมภาษณตางๆ เพื่อนําผลไปใชใน
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนของผูเรียน และเพื่อการตัดสินผลการเรียน
ผูประเมินไมควรมองการวัดและประเมินผล แยกสวนจากการเรียนการสอน การประเมิน
ตองดําเนินการควบคูไปกับการเรียนการสอน
การประเมินมีหลายรูปแบบเพื่อใหสามารถ ประเมิน
กระบวนการและผลผลิตได นอกจากนี้ยังเนนการแกปญหาในวิถีชีวิตที่เปนจริง วิธีการประเมินจะตอง
กระตุนใหผูเรียนไดแสดงออกซึ่งความรู ความสามารถอยางเต็มที่ ฉะนั้น การประเมินที่จะทําใหไดมา
ซึ่งขอมูลที่สะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียนได จะตองไมอยูกับที่ หรือทํา ณ เวลาใด เวลาหนึง่
เทานั้น แตจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อนําผลมาพัฒนา/กระตุนใหเกิดการพัฒนา สูจุดที่เปน ความ
คาดหวัง โดยจะมีการประเมินสรุปเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือสิ้นปการศึกษา เพื่อใหทราบวาผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ระดับใด
ซึ่ง การประเมินอยางตอเนื่องนั้น เปาหมายมิใชเพื่อการเก็บคะแนน แตเพื่อการนําผลมา
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนหลัก อยางไรก็ตาม หากจะมีการนําผลการประเมินระหวาง
เรียนมาเปนสวนหนึ่งของการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน ก็สามารถกระทําได หากผูประเมิน มีความ
เชื่อวา ผลการประเมินนั้น เปนสิง่ สะทอนความสําเร็จในสวนนัน้ ได
ในการประเมินตามสภาพจริงตองมีการประเมินทุกระยะ ประเมินรอบดาน 360 องศา
ประเมินอยางตอเนื่อง ครูจะตองสรุปผลการประเมินนักเรียนจากขอมูลรายละเอียดที่ไดจากการประเมิน
ทั้งหลาย ในที่นี้จะกลาวถึงการประเมินงานแตละชิ้น และการประเมินผลรวมในรายวิชาหรือกลุมสาระ
การเรียนรู
1. การประเมินงานแตละชิ้น เชน ชิ้นงาน หรือโครงงาน
ในการประเมินชิ้นงานหรือโครงงานควรกําหนดระยะเวลาในการประเมินเปนชวงไว
อยางนอย 3 ชวงคือ ขั้นของการวางแผน ขั้นปฏิบัติ และขั้นเสนอผลงาน ในแตละชวงของการ
ดําเนินงาน ครูจะตองคอยดูแล ใหคําปรึกษา และใหคําแนะนําอยางใกลชิด เมื่อตรวจแผนแลวถาแผนยัง
บกพรองจะตองแกไขกอนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ
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ตัวอยางในการทําชิ้นงานหรือโครงงาน ไดกําหนดเกณฑไวดังนี้
การวางแผน ประกอบดวย 2 รูบริค กําหนดน้ําหนัก 1
การปฏิบัติ ประกอบดวย 3 รูบริค กําหนดน้ําหนัก
2
ผลงาน ประกอบดวย 1 รูบริค กําหนดน้ําหนัก
1
รวม
4
รายการประเมิน
ระดับที่ได
ระดับเฉลี่ย
การวางแผน rubric 1
2
(2 + 3)/2 = 2.5
rubric 2
3
การปฏิบัติ rubric 3
2
(2 + 3+ 4)/3 = 3.0
rubric 4
3
rubric 5
4
ผลงาน
rubric 6
4
4

สวน
สวน
สวน
สวน
คาตามน้ําหนัก
2.5 x 1 = 2.5
3x2=6
4x1=4

สรุปผลการประเมินชิ้นงานหรือโครงงานนี้ = (2.5 + 6 + 4)/4 = 12.5 / 4 = 3.12 = 3
หากยังยึดติดอยูกับคะแนน ก็สามารถเทียบเปนคะแนนไดดังนี้
สมมติคะแนนเต็ม 20 เมื่อแบงตามน้ําหนักที่กําหนดไวขางตนจะไดดังนี้
รายการประเมิน
การวางแผน rubric 1
rubric 2
การปฏิบัติ rubric 3
rubric 4
rubric 5
ผลงาน
rubric 6

ระดับที่ได

ระดับเฉลี่ย

น้ําหนักคะแนน

2
3
2
3
4
4

(2 + 3)/2 = 2.5

1(5)

คาคะแนน
ตามน้ําหนัก
2.5 x 5 = 12.5

(2 + 3+ 4)/3 = 3.0

2(10)

3 x 10 = 30

4

1(5)

4 x 5 = 20

สรุปคะแนนที่ได = (12.5 + 30 + 20)/4 = 62.5 / 4 = 15.62 = 16 คะแนน
2. การประเมินผลรวมทั้งวิชาหรือสาระการเรียนรูตลอดภาคเรียน/ตลอดป
เมื่อผลการประเมินยอยแตละครั้งอยูในรูปของระดับตาม rubric ที่มีระดับเทากันหมด
การพิจารณาระดับผลการเรียน (Grade) ก็ทําไดไมยาก เพียงเอาน้ําหนักที่กําหนดไวมาคูณกับผลการ
ประเมินแตละสวนแลวหารดวยจํานวนน้าํ หนักทีก่ าํ หนด ดังตัวอยางตอไปนี้
สมมติวาวิชาหนึ่งหรือสาระหนึ่ง ประกอบดวยการประเมินยอย 8 สวน ประเมินปลาย
ภาค 2 สวน มีรายละเอียดดังนี้
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# การประเมินยอย (Formative) น้าํ หนัก 8 สวน ประกอบดวย
- การบาน น้ําหนัก 2 สวน
- การทดสอบยอย 3 ครั้ง แตละครั้งน้ําหนัก 1 สวน รวม 3 สวน
- โครงงานกลุม น้ําหนัก 2 สวน
- แฟมสะสมงาน น้ําหนัก 1 สวน
# การประเมินผลรวม (Summative) น้าํ หนัก 2 สวน
นักเรียนคนหนึง่ ไดรบั การประเมินดังนี้
รายการประเมิน
Formative
การบาน
สอบยอย 1
สอบยอย 2
สอบยอย 3
โครงงานกลุม
แฟมสะสมงาน
Summative

ระดับที่ได

น้ําหนัก (สวน)

2
3
2
4
3
1
2

2
1
1
1
2
1
2
10

รวม

2x2=4
3x1=3
2x1=2
4x1=4
3x2=6
1x1=1
2x2=4
24

ระดับคะแนน (Grade) = 24/10 = 2.4
ดังนั้นนักเรียนคนนี้จะไดเกรดในรายวิชานี้ = 2
อยางไรก็ตาม แมวาในการตัดสินผลการเรียนมี นโยบายใหปลอด 0 ร มส นั้น คงมิได
หมายความวา จะมีการใหผลการเรียน 0 ร มส ไมไดเลย แตสถานศึกษามีหนาที่ที่จะตองจัดการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวัง กรณีผูเรียนมีปญหาดานการเรียน จนเปน
เหตุใหไดระดับผลการเรียน “0” ซึ่งถือวาไมผานหรือมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา ครูผูสอนจะตอง
หาสาเหตุและดําเนินการแกไข
ซึ่ง หลักการของการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนา นั้นกระบวนการ
ประเมินจะตองกระทําอยางตอเนื่องควบ คู ไปกับการจัดการเรียนการสอน
เมื่อทราบวาผูเรียนมี
ขอบกพรองตรงจุดไหน ผูเรียนจะตองไดรับการแกไขทันที เพื่อใหสามารถเรียนตอไปได ฉะนัน้ โอกาส
ที่ผูเรียนจะไดระดับผลการเรียน “0” จึงเปนไปไดนอยมาก และหากยังได “0” ผูสอนก็จะตองหาทาง
แกปญ
 หา ทางการเรียนใหแกผูเรียนอยางจริงจัง การประเมินตามกรณีนี้ ก็จะตองประเมินอยางจริงจัง
เชนกัน ซึ่งในที่สุด ความคิดของผูเรียนที่วา “ก็รอเดี๋ยว ครูก็ใหผาน” ก็จะไมมีอีกตอไป
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กรณี ติด “ร” “มส” ก็เชนกัน ร และ มส เปนผลการเรียนที่มีเงื่อนไข ซึ่งมิไดเกิดจาก ตัวผล
ของการประเมิน แตเกิดจากเงื่อนไข หรือปจจัยอื่นของตัวผูเรียน ทําใหไมสามารถรับการวัดหรือ
ประเมินผลการเรียนได สถานศึกษาจึงควรวางระบบการดําเนินงานดานการวัดผล ที่ชัดเจน รอบคอบ
รัดกุม มีการติดตามดูแลอยางใกลชิด จริงจัง เพื่อ ชวยปองกัน มิใหเกิดปญหากับผูเรียนจนนําไปสู การ
ติด ร และ มส และหากเปนเหตุที่หลีกเลี่ยงหรือปองกัน มิได การดําเนินการประเมิน เพื่อแกไข ร และ
มส ก็จะตองดําเนินการอยางจริงจังอีกเชนกัน
---------------------------------------

