
 
                    แบบประเมินผลงาน 

 
ชื่อ-นามสกุล ……….………………………...…………………ชั้น …………………………………… 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ……………………..………………………กิจกรรม................................................ 
 
ค าชี้แจง : ให ้ผูป้ระเมิน ขีด / ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน (ดูเกณฑ์การให้คะแนน) 

 

ประเด็นที่ประเมิน 

ผู้ประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 

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

1. ตรงจุดประสงค์ที่ก าหนด 
            

2. มีความถูกต้องสมบูรณ์ 
            

3. มีความคิดสร้างสรรค์ 
            

4. มีความเป็นระเบียบ 
            

5. เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
            

รวม    

รวมทุกรายการ  
เฉลี่ย  

           ผู้ประเมิน.....................................................(ตนเอง) 

 ผู้ประเมิน...................................................(เพ่ือน) 

 ผู้ประเมิน.....................................................(ครู) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

 

ประเด็นที่ประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 

1. ผลงานตรงกับ
จุดประสงค์ 

     ที่ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์   
ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์    
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์ 
บางประเด็น 

ผลงานไม่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ 

2. ผลงานมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง 
เป็นบางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์ 

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์   
แปลกใหม่ และเป็น
ระบบ 

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่  
แต่ยังไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความ
น่าสนใจ แต่ยังไม่มี
แนวคิดแปลกใหม่ 

ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่ 

4. ผลงานมีความ
เป็นระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แสดงออก 
ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่ 
มีความเป็นระเบียบ 
แต่ยังมีข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แต่มี
ข้อบกพร่องบางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่ 
ไม่เป็นระเบียบ  
และมีข้อบกพร่อง 

5. ผลงานเสร็จตาม 
    เวลาที่ก าหนด 

ส่งผลงานตามเวลา 
ที่ก าหนด 

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา 
ที่ก าหนด 1-2 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา 
ที่ก าหนด 3-5 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
ที่ก าหนด 5 วันขึ้นไป 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17 - 20 ดีมาก 
13 - 16 ดี 

9 - 12 ปานกลาง 

5 - 8 ปรับปรุง 
 
 



ประเมแิบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

กลุ่มท่ี (ชื่อกลุ่ม) ........................................................................................................ ..  
สมาชิกในกลุ่ม  1.  ......................................................................  
   2. ...................................................................... 
   3.  ......................................................................  
   4. ...................................................................... 
   5.  .......................................................... ............  
   6. ...................................................................... 
 
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    

3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    

4. มีข้ันตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    

5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  

 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13-15 ดี 

8-12 ปานกลาง 

5-7 ปรับปรุง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประเมิน                          แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน 
 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรยีน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน  

สมรรถนะที่ประเมนิ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ความสามารถในการสื่อสาร    

1.1 มีความสามารถในการรบั – สง่สาร    

1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษา
อย่างเหมาะสม 

   

1.3 ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม    

2. ความสามารถในการคิด    

2.1 มีความสามารถในการคดิวิเคราะห ์เพื่อการสร้างองค์ความรู ้    

2.2 มีความสามารถในการคดิเป็นระบบ เพื่อการสร้างองค์ความรู ้    

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา    

3.1 แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล    

3.2 แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา    

3.3 ตัดสินใจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น    

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    

4.1 ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสมัพันธ์อันด ี    

4.2 มีวิธีแก้ไขความขัดแย้งอย่างเหมาะสม    

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี    

5.1 เลือกใช้ข้อมูลในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม    

5.2 เลือกใช้ข้อมูลในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม    

 

 ลงชื่อ .................................................................................  ผู้ประเมิน 

           ......................../........................./............................. 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ  ให้  3  คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้  2  คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้  1  คะแนน 

 

 

   



ประเมิน                  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน 
 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรยีน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน  

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้าน 

รายการที่ประเมิน 
ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย ์

1.1 มีความรักและภูมิใจในความเป็นชาติ    

1.2 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา    

1.3 แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ่สถาบันพระมหากษัตรยิ ์    

2. ซ่ือสัตย์สุจริต 

2.1 ปฏิบัติตามระเบยีบการสอนและไม่ลอกการบ้าน    

2.2 ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจริงต่อตนเอง    

2.3 ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจริงต่อผู้อื่น    

3. มีวินัย 

3.1 เข้าเรียนตรงเวลา    

3.2 แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ    

3.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้อง    

4. ใฝ่เรียนรู้ 

4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ตา่งๆ    

4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเปน็ระบบ    

4.3 สรุปความรูไ้ด้อยา่งมีเหตุผล    

5. อยูอ่ย่างพอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด    

5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอยา่งประหยัดและรู้คณุค่า    

5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการท างาน 
6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีไดร้ับมอบหมาย    

6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค เพื่อให้งานส าเรจ็    

 
 

 

  
  



ประเมิน         แบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน (ต่อ) 

 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้าน 

รายการที่ประเมิน 
ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

7. รักความเป็นไทย 
7.1 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทย    

7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตัิตนตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 

8.1 รู้จักการให้เพื่อส่วนรวมและเพื่อผู้อื่น    

8.2 แสดงออกถึงการมีน้ าใจหรือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น    

8.3 เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพญ็ตนเพือ่ส่วนรวมเมื่อมีโอกาส    

 

 ลงชื่อ .................................................................................  ผู้ประเมิน 
           ........................./........................./............................. 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ  ให้ 3 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


