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วตัถุประสงค์ 
1. สรุปหลักการและขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณลักษณะและทักษะการปฏิบัติได้ 
2. สามารถสร้างแบบประเมินคุณลักษณะและทักษะการปฏิบัติได้ 

กจิกรรมการอบรม 
กิจกรรมที่ 3.1 หลักการและขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณลักษณะและทักษะการปฏิบัติ 
กิจกรรมที่ 3.2 ปฏิบัติการสร้างแบบประเมินคุณลักษณะและทักษะการปฏิบัติ 
 

กจิกรรมที ่3.1 หลกัการและขัน้ตอนการสรา้งแบบประเมนิคณุลกัษณะและทกัษะการปฏบิตัิ 
 

การสร้างแบบประเมินเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง  6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี และ 6. ด้านทักษะปฏิบัติวิชาชีพ ส่วน
ใหญ่ผลลัพธ์การเรียนรู้จะเป็นคุณลักษณะ สมรรถนะและทักษะของบุคคลที่แสดงออกผ่านพฤติกรรม ซึ่งการกำหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในลักษณะวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจะต้องแสดงถึงคุณลักษณะ ความสามารถหรือทักษะที่
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังน้ันการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่เป็น
คุณลักษณะ สมรรถนะและทักษะการปฏิบัติจึงต้องใช้วิธีการกำหนดกิจกรรม (Activity) และภาระงาน (Task) ให้
ผู้เรียนปฏิบัติ แล้วประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน (Learning Process)  คุณภาพของผลงาน 
(Learning Product) และคุณลักษณะ (Attribute) ที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมหรือภาระงานที่กำหนด เคร่ืองมือที่
ใช้ในการประเมินจึงเป็นแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินผลงานที่ใช้การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring 
Rubric) เป็นแนวทางในการสร้าง วิธีการสร้างแบบประเมินทั้ง 3 ลักษณะดังกล่าวโดยสรุปมีขั้นตอนดังน้ี 

 
 วิธีการสร้างแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Learning Process) มีข้ันตอนดังนี้ 

1. กำหนดและนิยามองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของการปฏิบัติ 
2. กำหนดตัวบ่งชี้และนิยามตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบย่อยของการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
3. กำหนดรายการประเมินของแต่ละตัวบ่งชี ้
4. กำหนดคำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคุณภาพของแต่ละรายการประเมินโดยใช้นิยามของตัว

บ่งชี้เป็นคำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนสูงสุด 
5. จัดพิมพ์เป็นแบบประเมินเพื่อตรวจสอบความตรงของรายการประเมินและความเหมาะสมของการกำหนด

คะแนนในละระดับคุณภาพ 
6. ปรับปรุงและจัดทำแบบประเมินฉบับสมบูรณ์ 
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วิธีการสร้างแบบประเมินผลงาน (Learning Product)  มีขั้นตอนที่สำคัญดังน้ี 
1. กำหนดและนิยามองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยของผลงาน/ชิ้นงานที่จะประเมิน 
2. กำหนดและนิยามตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบย่อย 
3. กำหนดรายการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบย่อย 
4. กำหนดคำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคุณภาพของแต่ละรายการประเมินโดยใช้นิยามของตัว

บ่งชี้เป็นคำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนสูงสุด 
5. จัดพิมพ์เป็นแบบประเมินเพื่อตรวจสอบความตรงของรายการประเมินและความเหมาะสมของการกำหนด

คะแนนในละระดับคุณภาพ 
6. ปรับปรุงและจัดทำแบบประเมินฉบับสมบูรณ์ 
 
วิธีการสร้างแบบประเมินคุณลักษณะ (Attribute) มีขั้นตอนที่สำคัญดังน้ี 

 1. กำหนดและนิยามองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยของคุณลักษณะที่จะประเมิน 
 2. กำหนดและนิยามตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบย่อย  

3. กำหนดรายการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบย่อย 
4. กำหนดคำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคุณภาพของแต่ละรายการประเมินโดยใช้นิยามของตัว

บ่งชี้เป็นคำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนสูงสุด 
5. จัดพิมพ์เป็นแบบประเมินเพื่อตรวจสอบความตรงของรายการประเมินและความเหมาะสมของการกำหนด

คะแนนในละระดับคุณภาพ 
6. ปรับปรุงและจัดทำแบบประเมินฉบับสมบูรณ์ 

 
หลักการและวิธีการในการสร้างแบบประเมินตามวิธีการ Scoring Rubric 
 ในที่น้ีขอเสนอแนะหลักการและวิธีการที่สำคัญในการดำเนินการสร้างแบบประเมินตามวิธีการ Scoring 
Rubric ในแต่ละขั้นตอนตามลำดับดังน้ี 

1. กำหนดและนิยามองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย 
 การกำหนดและนิยามทั้งองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ต้องอาศัยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการประเมิน ซึ่งสามารถประมวลจากหลากหลายแนวคิดหรือจากการปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับว่า
เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน นิยามขององค์ประกอบหลักจะนำไปสู่การกำหนดองค์ประกอบย่อยในการประเมิน 
และนิยามขององค์ประกอบย่อยจะนำไปสู่การกำหนดตัวบ่งชี้ของการประเมิน 

2. กำหนดตัวบ่งช้ีและนิยามตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบย่อย 
 การกำหนดตัวบ่งชี้ของการประเมินจะอาศัยนิยามขององค์ประกอบย่อยว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง และการ
นิยามตัวบ่งชี้ต้องอาศัยแนวคิดทฤษฎีหรือแนวปฎิบัติที่เป็นมาตรฐาน การกำหนดตัวบ่งชี้จะนำไปสู่การกำหนด
รายการประเมินและจากนิยามของตัวบ่งชี้จะนำไปสู่การกำหนดคำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินแต่ละ
รายการประเมิน 

3. กำหนดรายการประเมินของแต่ละตัวบ่งช้ี 
 การกำหนดรายการประเมินในแบบประเมินน้ันจะอาศัยการกำหนดตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบย่อยใน
การประเมินว่ามีอะไรบ้าง บางตัวบ่งชี้สามารถใชเ้พียง 1 รายการประเมิน บางตัวบ่งชี้อาจต้องใช้รายการประเมิน
มากกว่า 1 รายการขึ้นอยู่กับนิยามของตัวบ่งชี้ว่ากล่าวถึงอะไรมีเพยีงประเด็นเดียวหรือมีหลายประเด็น 
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4. กำหนดคำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละรายการประเมิน 
คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนจะอาศัยหลักการของ Scoring Rubric คือกำหนดเป็นมาตรประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยจะมีจำนวนระดับการประเมิน 1-3, 1-4  หรือ 1-5 ระดับ ขึ้นอยู่กับรายการประเมินน้ันสามารถ
พิจารณาได้ละเอียดมากน้อยเพียงใด โดยอาศัยนิยามของตัวบ่งชี้ในการกำหนดระดับการประเมินที่ได้คะแนนสูงสุด 
และปรับคำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนที่มีระดับคุณภาพลดลงไปแต่ละระดับคุณภาพเป็นระดับการประเมินที่ได้
คะแนนน้อยลงตามลำดับ คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินความสามารถ (ability) หรือ ทักษะ 
(Skills) ของบุคคล สามารถพิจารณาได้ 2 ลักษณะดังน้ี 

1. เกณฑ์การประเมินแบบองค์รวม (Holistic Scoring rubrics)  เป็นการพิจารณาที่ระดับคุณภาพ
ของการปฏิบัติงาน ผลงานหรือชิ้นงาน ในลักษณะภาพรวม 

2. เกณฑ์การประเมินแบบพิจารณารายละเอียด (Analytic Scoring rubrics) เป็นการพิจารณาที่
คุณภาพของผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือชิ้นงาน ในลักษณะการพิจารณารายละเอียด 

 
1. เกณฑ์การประเมินแบบองค์รวม (Holistic Scoring rubrics) 

 เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลที่สะท้อนถึงระดับคุณภาพในการกระทำสิ่งใดสิ่งหน่ึง
ที่ยากต่อการพิจารณาในรายละเอียด จึงใช้ความถี่ของพฤติกรรมและระดับความสามารถในการกระทำด้วย
ตนเองในการอธิบายคุณภาพของการปฏิบัติ ผลงานหรือชิ้นงาน ซึ่งนิยมใช้เป็นเกณฑ์การประเมินแบบองค์รวม 
(Holistic Scoring rubrics)  ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์การประเมินแบบองค์รวมในการประเมินการ
ปฏิบัติการพยาบาลในขั้นตอน การประเมินปัญหา สามารถกำหนดได้ดังน้ี  
 

4 หมายถึง รวบรวมข้อมลูบุคคล/ ครอบครัว/ชุมชนโดยการสัมภาษณ์ร่วมกับ
การสังเกต สรุปใจความสำคัญของข้อมูล ตรวจร่างกายทุกระบบ
ได้ถูกต้องตามเทคนิคและขั้นตอน อธิบายการแปลผลการตรวจ
ร่างกาย เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ/หรือเตรียม 
ผู้ใช้บริการหรือช่วยแพทย์ใน การตรวจพิเศษต่างๆ ได้อย่าง
ครบถ้วนและถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80 

3 หมายถึง รวบรวมข้อมลูบุคคล/ ครอบครัว/ชุมชนโดยการสัมภาษณ์ร่วมกับ
การสังเกต สรุปใจความสำคัญของข้อมูล ตรวจร่างกายทุกระบบ
ได้ถูกต้องตามเทคนิคและขั้นตอน อธิบายการแปลผลการตรวจ
ร่างกาย เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ/หรือเตรียม 
ผู้ใช้บริการหรือช่วยแพทย์ใน การตรวจพิเศษต่างๆ ได้อย่าง
ครบถ้วนและถูกต้องมากกว่าร้อยละ 70-79 

2 หมายถึง รวบรวมข้อมลูบุคคล/ ครอบครัว/ชุมชนโดยการสัมภาษณ์ร่วมกับ
การสังเกต สรุปใจความสำคัญของข้อมูล ตรวจร่างกายทุกระบบ
ได้ถูกต้องตามเทคนิคและขั้นตอน อธิบายการแปลผลการตรวจ
ร่างกาย เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ/หรือเตรียม 
ผู้ใช้บริการหรือช่วยแพทย์ใน การตรวจพิเศษต่างๆ ได้อย่าง
ครบถ้วนและถูกต้องมากกว่าร้อยละ 60-69   
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1 หมายถึง รวบรวมข้อมลูบุคคล/ ครอบครัว/ชุมชนโดยการสัมภาษณ์ร่วมกับ
การสังเกต สรุปใจความสำคัญของข้อมูล ตรวจร่างกายทุกระบบ
ได้ถูกต้องตามเทคนิคและขั้นตอน อธิบายการแปลผลการตรวจ
ร่างกาย เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ/หรือเตรียม 
ผู้ใช้บริการหรือช่วยแพทย์ใน การตรวจพิเศษต่างๆ ได้อย่าง
ครบถ้วนและถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 60  

 
 คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) น้ีจะใช้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนในหลาย ๆ 
ประเด็นที่ประเมินในลักษณะภาพรวม ไม่ได้แยกแยะการประเมินเป็นรายการประเมินประเด็นย่อย ๆ  
 
2. เกณฑ์การประเมินแบบพิจารณารายละเอียด (Analytic Scoring rubrics) 
 เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลที่สะท้อนถึงระดับคุณภาพในการกระทำสิ่งใดสิ่งหน่ึง
ที่สามารถพิจารณาในรายละเอียดจากคุณภาพของการปฏิบัติ ผลงานหรือชิ้นงานที่บุคคลสร้างขึ้น จึงใช้ระดับ
คุณภาพของผลงานในมิติต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ในการอธิบายระดับคุณภาพของบุคคล ซี่งนิยมใช้เป็นเกณฑ์การ
ประเมินแบบพิจารณารายละเอียด (Analytic Scoring rubrics) ของแต่ละรายการประเมิน ให้ศึกษาตัวอย่าง
การกำหนดเกณฑ์การประเมินแบบ Analytic Scoring rubrics ในการประเมินการปฏิบัติการพยาบาลใน
ขั้นตอน การประเมินปัญหา จากตารางต่อไปน้ี 
 

รายการประเมิน 
ค่าคะแนนการประเมิน 

4 3 2 1 
ส่วนที่ 1 การปฏิบัติการพยาบาล 
1.การประเมินปัญหา (3)     
1. ซักประวัติและรวบรวม
ข้อมูลบุคคล/ครอบครัว/
ชุมชนได้เหมาะสมและ
ครอบคลุม            

รวบรวมข้อมลูบุคคล/ 
ครอบครัว/ชมุชนโดย
การ สัมภาษณ์ร่วมกบั
การสังเกตได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงสรุป 
ใจความสำคัญของข้อมูล
ได้ถูกต้องครบถ้วน
มากกว่าร้อยละ 80 

รวบรวมข้อมลูบุคคล/ 
ครอบครัว/ชมุชนโดย
การ สัมภาษณ์ร่วมกบั
การสังเกตได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงสรุป 
ใจความสำคัญของข้อมูล
ได้ถูกต้องร้อยละ 70-79 

รวบรวมข้อมลูบุคคล/ 
ครอบครัว/ชมุชนโดย
การ สัมภาษณ์ร่วมกบั
การสังเกตได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงสรุป 
ใจความสำคัญของข้อมูล
ได้ร้อยละ 60-69 

รวบรวมข้อมลูบุคคล/ 
ครอบครัว/ชมุชนโดย
การ สัมภาษณ์ร่วมกบั
การสังเกตได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงสรุป 
ใจความสำคัญของ
ข้อมูลได้น้อยกว่าร้อย
ละ 60 

2. ตรวจร่างกายผู้ใช้บริการ
ได้ถูกต้องตามขั้นตอน             

ตรวจร่างกายทุกระบบ
ได้ถูกต้องตามเทคนิค
และขั้นตอน ได้แก่การดู 
การคลำ การเคาะ การ
ฟัง และสามารถอธิบาย
การ แปลผลการตรวจ
ร่างกายที่ได้อย่าง

ตรวจร่างกายทุกระบบ
ได้ถูกต้องตามเทคนิค
และขั้นตอน ได้แก่การดู 
การคลำ การเคาะ การ
ฟัง และสามารถอธิบาย
การ แปลผลการตรวจ
ร่างกายที่ได้อย่าง

ตรวจร่างกายทุกระบบ
ได้ถูกต้องตามเทคนิค
และขั้นตอน ได้แก่การดู 
การคลำ การเคาะ การ
ฟัง และสามารถอธิบาย
การ แปลผลการตรวจ
ร่างกายที่ได้ร้อยละ 60-
69 

ตรวจร่างกายทุกระบบ
ได้ถูกต้องตามเทคนิค
และขั้นตอน ได้แก่การ
ดู การคลำ การเคาะ 
การฟัง และสามารถ
อธิบายการ แปลผล
การตรวจร่างกายที่ได้
น้อยกว่าร้อยละ 60 
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รายการประเมิน 
ค่าคะแนนการประเมิน 

4 3 2 1 
ครบถ้วนและถูกต้อง
มากกว่าร้อยละ 80 

ครบถ้วนและถูกต้อง
ร้อยละ 70-79 

3. รวบรวมผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการและ
การตรวจพิเศษต่างๆ          

เก็บสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และ/
หรือเตรยีม ผู้ใช้บริการ
หรือช่วยแพทย์ใน การ
ตรวจพิเศษต่างๆ ได้
ถูกต้อง ตามเทคนิคและ
ขั้นตอน และ แปลผล
การตรวจต่างๆ ได้ 
ถูกต้อง และครอบคลุม
มากกว่าร้อยละ 80 

เก็บสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และ/
หรือเตรยีม ผู้ใช้บริการ
หรือช่วยแพทย์ใน การ
ตรวจพิเศษต่างๆ ได้
ถูกต้อง ตามเทคนิคและ
ขั้นตอน และ แปลผล
การตรวจต่างๆ ได้ 
ถูกต้อง และครอบคลุม
ร้อยละ 70-79 

เก็บสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และ/
หรือเตรยีม ผู้ใช้บริการ
หรือช่วยแพทย์ใน การ
ตรวจพิเศษต่างๆ ได้
ถูกต้อง ตามเทคนิคและ
ขั้นตอน และ แปลผล
การตรวจต่างๆ ได้ 
ถูกต้อง และครอบคลุม
ร้อยละ 60-69 

เก็บสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และ/
หรือเตรยีม ผู้ใช้บริการ
หรือช่วยแพทย์ใน การ
ตรวจพิเศษต่างๆ ได้
ถูกต้อง ตามเทคนิค
และขั้นตอน และ แปล
ผลการตรวจต่างๆ ได้ 
ถูกต้อง และครอบคลุม
ได้น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
 
 
 

ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ Scoring Rubric 
 
 ให้ท่านศึกษาตัวอย่างขั้นตอนการสร้างแบบประเมินผลการเรียนรู้ 3 แบบประเมินต่อไปน้ี แล้วตอบคำถามที่
กำหนดไว้ส่วนท้ายของแต่ละแบบประเมิน 
 
 
ช่ือแบบประเมิน: แบบประเมินทักษะการนำเสนอ 
องค์ประกอบหลัก : ทักษะการนำเสนอ 
นิยามองค์ประกอบหลัก : การนำเสนอที่มีประสิทธภิาพน้ัน ผู้นำเสนอต้องมีความสามารถและทักษะการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ ซึ่ง

ประกอบด้วย การเตรยีมตัว การประสานสายตา การใช้เสียงและการใชภ้าษา ผู้นำเสนอต้องมี
ความสามารถในการนำเสนอต้องสามารถนำเสนอเน้ือหาทีถู่กต้องและเหมาะสมกบัเวลา และจะต้องมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยกีารสื่อสาร 

 
นิยามองค์ประกอบย่อยและนิยามตัวบ่งช้ี 

นิยามองค์ประกอบย่อย นิยามตัวบ่งช้ี รายการประเมิน 
1. ความสามารถและทักษะในการ
สื่อสาร ประกอบด้วย การเตรยีมตัว 
การประสานสายตา การใช้เสียง และ
การใช้ภาษา 

1. การเตรียมตัว มีความพร้อมในการ
นำเสนอผลงานโดยมีการเตรียมสื่อมาอย่าง
ดี มีการจัดลำดับการนำเสนอชัดเจน มุ่ง
นำเสนอเน้ือหาที่ตรงกับวัตถปุระสงค์   

1. การเตรียมตัว  
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นิยามองค์ประกอบย่อย นิยามตัวบ่งช้ี รายการประเมิน 
2. การประสานสายตา ผู้พูดมองผู้ฟัง
เกือบตลอดเวลา ประสานสายตาโดยตรง
กับผู้ฟังเป็นส่วนใหญ่ 

2. การประสานสายตา 

3. การใช้เสียง ผู้ฟังแต่ละคนสามารถได้
ยินทุกคำที่พูดและเข้าใจได้อย่างชัดเจน
โดยไมม่ีความยากลำบาก 

3. การใช้เสียง 

4. การใช้ภาษา มีการใช้คำศัพท์ 
ไวยากรณ์ ตัวสะกดและเครื่องหมายวรรค
ตอนได้ถูกต้องครบถ้วนหรือมีที่ผิดรวมกัน
ไม่เกิน 3 แห่ง 

4. การใช้ภาษา 

2. ความสามารถในการนำเสนอ ต้อง
สามารถนำเสนอเน้ือหาที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกบัเวลา 

1.เนื้อหาในการนำเสนอ มีการระบุ
วัตถุประสงค์และประเด็นในการนำเสนอ 
เน้ือหาในการนำเสนอมีความถูกต้อง
สมบรูณ์ ครบถ้วนในทุกประเด็น 

5. เน้ือหาในการนำเสนอ 

2. การใช้เวลาในการนำเสนอ ใช้เวลาใน
การนำเสนองานได้เหมาะสม ตรงเวลา 

6. การใช้เวลาในการนำเสนอ 

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ในการสื่อสาร พิจารณาได้จาก
ลักษณะของสื่อที่ใช้ในการนำเสนอ 

1. ลักษณะของสื่อ มีการใช้ graphic เสียง 
รูปภาพ ตัวอักษรและสีสัน เร้าความสนใจ
ผู้ที่เข้าฟังได้ดี 

7. ลักษณะของสื่อ 

 
 

จากการกำหนดนิยามองค์ประกอบหลัก นิยามองค์ประกอบย่อย และนิยามตัวบ่งชี ้ซึ่งได้มาจากการศึกษา
เอกสารเชิงทฤษฎีและ/หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แล้ว จึงนำรายการประเมินมาสร้างเป็นแบบประเมินและกำหนด
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
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แบบประเมินทักษะการนำเสนอ 
ชื่อนักศึกษา                                                     รหัสนักศึกษา 
เร่ืองที่นำเสนอ 

PRESENTATION วิชา                                                               วันที่                                 
 
คำช้ีแจง ให้ทำเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องผลการประเมิน โดยพิจารณาผลการปฏิบัติตามเกณฑ์การให้คะแนนที่

กำหนดในแต่ละรายการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
4 3 2 1 

1. การเตรียมตัว      
2. การประสานสายตา     
3. การใช้เสียง     
4. การใช้ภาษา      
5. เน้ือหาในการนำเสนอ     
6. การใช้เวลาในการนำเสนอ     
7. ลักษณะของสื่อ      
รวม     
รวมท้ังหมด  

 
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
 
 
     ลงชื่อ..................................................................ผู้ประเมิน 
            (................................................................) 
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เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 
ระดับความสามารถ 

ดีมาก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 
ความสามารถและทักษะ
ในการสื่อสาร  

การเตรยีมตัว มีความพร้อมในการนำเสนอ
ผลงานโดยมีการเตรียมสื่อมาอย่าง
ดี  มีการจัดลำดับการนำเสนอ
ชัดเจน มุ่งนำเสนอเน้ือหาที่ตรงกับ
วัตถุประสงค์   

มีการเตรียมสื่อการนำเสนอ
ผลงานดี แต่ลำดับการนำเสนอ
งานมีการติดขัดบางครั้ง การ
นำเสนอยังมุ่งเน้นเน้ือหาที่ตรง
กับวัตถุประสงค์ 

มีการเตรียมสื่อการนำเสนอผลงาน 
แต่ลำดับการนำเสนองานมี 
ข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง เน้ือหาที่
นำเสนอตรงกับวัตถุประสงค์บาง
ข้อ 

มีการเตรียมสื่อการนำเสนอผลงาน 
แต่ขาดลำดับขั้นตอนในการ
นำเสนองาน   
 

การประสานสายตา ผู้พูดมองผู้ฟังเกือบตลอดเวลา 
ประสานสายตาโดยตรงกบัผู้ฟัง
เป็นส่วนใหญ่  

ผู้พูดมองผู้ฟังเป็นส่วนใหญ่
ประสานสายตาโดยตรงกบักลุ่ม
ผู้ฟังเป็นจุดๆ 

ผู้พูดมองผู้ฟังเป็นบางครั้งประสาน
สายตาโดยตรงกับกลุ่มผู้ฟัง
เล็กน้อย 

ผู้พูดไม่มองกลุม่ผู้ฟังเลย  

การใช้เสียง ผู้ฟังแต่ละคนสามารถได้ยินทุกคำ
ที่พูดและเข้าใจได้อย่างชัดเจนโดย
ไมม่ีความยากลำบาก 

สมาชิกบางคนในกลุ่มผู้ฟังอาจ 
ได้ยินส่วนของการพูดสั้นมากไม่ 
ชัด เจนหรือไม่สามารถได้ยิน 
หรือกลุม่ผู้ฟังต้องพยายามที่จะ
ฟังหรือเข้าใจ  

สมาชิกบางคนในกลุ่มผู้ฟังได้ยิน 
หลายส่วนของการพูดไมช่ัดเจน
หรือไม่สามารถได้ยิน หรือกลุม่
ผู้ฟังส่วนใหญ่ไม่สามารถได้ยิน 
หรือได้ยินเพียงส่วนหน่ึงของการ
พูด ไม่ชัดเจน 

สมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มผู้ฟังได้ยิน
หลายส่วนของการพูดไมช่ัดเจน 
หรือไม่สามารถได้ยิน  

การใช้ภาษา  
 

มีการใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ 
ตัวสะกดและเครื่องหมายวรรค
ตอนได้ถูกต้องครบถ้วนหรือมีที่ผิด
รวมกันไม่เกิน 3 แห่ง 

มีการใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ 
ตัวสะกดและเครื่องหมายวรรค
ตอนได้ดี มีที่ผิดพลาดรวมกันอยู่
ระหว่าง  4-5 แห่ง 

มีการใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ 
ตัวสะกดและเครื่องหมายวรรค
ตอนได้ถูกต้องพอใช้หรือมทีี่
ผิดพลาดรวมกันอยูร่ะหว่าง 5-8   
แห่ง 

มีการใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ 
ตัวสะกดและเครื่องหมายวรรค
ตอนผิดพลาดมากเกิน 8 แห่ง 

ความสามารถในการ
นำเสนอ 

เน้ือหาในการนำเสนอ มีการระบุวัตถปุระสงค์และ
ประเด็นในการนำเสนอ 

มีการระบุวัตถปุระสงค์และ
ประเด็นในการนำเสนอ 

มีการระบุวัตถปุระสงค์และ
ประเด็นในการนำเสนอ 

มีการระบุวัตถปุระสงค์และ
ประเด็นในการนำเสนอ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 
ระดับความสามารถ 

ดีมาก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 
 เน้ือหาในการนำเสนอมีความ

ถูกต้องสมบรูณ์ ครบถ้วนในทุก
ประเด็น  

เน้ือหาในการนำเสนอผิดพลาด 1 
จุด และไมส่มบูรณ์ ขาดหายไป 
1 ด้าน 

เน้ือหาในการนำเสนอผิดพลาด 2 
จุด และไมส่มบูรณ์ ขาดหายไป 2 
ด้าน 

เน้ือหาในการนำเสนอผิดพลาด 3 
จุดขึ้นไป และไม่สมบูรณ์ ขาดหาย 
3 ด้านขึ้นไป 

การใช้เวลาในการนำเสนอ ใช้เวลาในการนำเสนองานได้
เหมาะสม ตรงเวลา 

ใช้เวลาในการนำเสนองานได้ดี
พอควรแต่ไม่รักษาเวลาในการ
นำเสนองาน 

ใช้เวลาในการนำเสนองานมากเกิน
กว่าที่กำหนดไว ้
 

ไมร่ักษาเวลาในการนำเสนองาน 
 

ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 

ลักษณะของสื่อ  
  
 

มีการใช้  graphic เสยีง รูปภาพ 
ตัวอักษรและสีสัน เร้าความสนใจผู้
ที่เข้าฟังได้ดี 
 

การใช้  graphic  เสียง รูปภาพ 
ตัวอักษรและสีสันมากเกิน ไป 
แต่ยังเกี่ยวขอ้งกับงานนำเสนอ                                 

เน้นการใช้  graphic  เสยีง 
รูปภาพ ตัวอักษรและสีสันมากเกิน 
ไปจนทำให้ผู้ทีเ่ข้าฟังเกิดความ
รำคาญหรือแทบจะไม่มีการใช้ 
graphic ใด ๆ  เลย 

เน้นการใช้  graphic  เสยีง 
รูปภาพ ตัวอักษรและสีสันมากเกิน 
ไป ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานนำเสนอ 
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ประเด็นคำถาม 
 
1. แบบประเมินการนำเสนอฉบับน้ีประเมินองค์ประกอบใดบ้าง 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
 
2. ระดับคุณภาพของความสามารถในแต่ละองค์ประกอบที่ประเมิน ที่เรียกว่า คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน ใช้
เกณฑ์ลักษณะใด เหมาะสมกับการประเมินความสามารถในการนำเสนอหรือไม่ เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
 
3. ถ้าจะให้ผลการประเมินแต่ละรายการประเมินจากแบบประเมินทักษะการนำเสนอฉบับน้ีสามารถระบุคะแนนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้องได้ ท่านคิดว่าต้องปรับปรุงแบบประเมินฉบับน้ีอย่างไร 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
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ช่ือแบบประเมิน : แบบประเมินรายงานกรณีศึกษา (Case study) 

องค์ประกอบหลัก ความสามารถในการเสนอรายงานกรณีศึกษา 

นิยามองค์ประกอบหลัก 

การเสนอรายงานกรณีศึกษาเป็นความสามารถในการสื่อสารโดยการเขียนรายงานที่ประกอบด้วย
การศึกษาผู้ป่วยหรือผู้รับบริการที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีการรวบรวมข้อเท็จจริง 
ข้อมูลต่าง ๆ และสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคหรือปัญหาที่เป็นอยู่ วิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทฤษฎีกับ
กรณีศึกษา ระบุปัญหา  และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการพยาบาล เพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาทางสุขภาพโดยเรียบเรียงเป็นเอกสารรายงาน  

นิยามองค์ประกอบย่อย นิยามตัวบ่งช้ี รายการประเมิน 
1.ความสามารถในการรวบรวม
ข้อเท็จจริง ข้อมูลต่าง ๆ 
ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล 
อาการและอาการแสดง ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการและการตรวจ
พิเศษ และการรักษา 

1.ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
ข้อมูลทั่วไป อาการสำคัญ การ
เจ็บป่วยปัจจุบัน การเจ็บป่วยในอดีต 
ประวัติการแพ้ยา/แพ้อาหาร การ
ผ่าตัด การเจ็บป่วยในครอบครัว มี
ความครอบคลุม และตรงตามความ
เป็นจริง 
2.อาการและอาการแสดง มีการ
ประเมินสภาพผู้ป่วยด้วยการซัก
ประวัติและตรวจร่างกายที่ถูกต้อง
ครอบคลุม และตรงตามความเป็นจริง 
3.ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
และการตรวจพิเศษ มีการรวบรวม 
ข้อมูลและแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง 
4.การรักษา มีการรวบรวม ข้อมูล
แผนการรักษาที่ถูกต้องตรงตามความ
เป็นจริง 
 

1.ข้อมูลส่วนบุคคล  
 
 
 
 
 
 
2.อาการและอาการแสดง  
 
 
 
3.ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและการ
ตรวจพิเศษ  
 
4.การรักษา  
 

2.ความสามารถในการวิเคราะห์
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างทฤษฎีกับ
กรณีศึกษาและโรค 
ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ป่วย พยาธิ
สรีรวิทยาเปรียบเทียบทฤษฎี การ
พยากรณ์โรค และข้อเสนอแนะ 

1.พยาธิสรีรวิทยาเปรียบเทียบทฤษฎี 
การนำข้อมูลส่วนบุคคล อาการและ
อาการแสดง ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและการรักษาที่ผู้ป่วย
ได้รับมาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับทฤษฎี
เพื่ออธิบายกระบวนการและกลไกของ
ภาวะเจ็บป่วยหรือความผิดปกติใน
ผู้ป่วยได้ครอบคลุมและถูกต้อง 

5.การวิเคราะห์เชื่อมโยง
ระหว่างข้อมูลผู้ป่วยและ
พยาธิสภาพเปรียบเทียบ
ทฤษฏี 
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นิยามองค์ประกอบย่อย นิยามตัวบ่งช้ี รายการประเมิน 
 2.การพยากรณ์โรค เป็นการ
คาดการณ์โดยอาศัยหลักวิชาการถึง
ผลการรักษาโรคที่ผู้ป่วยเป็นว่ามี
โอกาสหายหรือไม่ เป็นการคาดการณ์
ธรรมชาติของโรคน้ัน ๆ ว่าจะรุนแรง
หรือมีการลุกลามอย่างไรสอดคล้อง
กับโรคหรือความผิดปกติที่ผู้ป่วยเป็น 
3.ข้อเสนอแนะ เป็นการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเสริมแนวทางการปฏิบัติ
ตัวของผู้ป่วยให้มีภาวะสุขภาพที่ดี
ยิ่งขึ้นสอดคล้องกับโรคหรือความผิดก
ติที่ผู้ป่วยเป็น หรือความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงการพยาบาล
เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สอดคล้องกับการพยาบาลในโรคหรือ
ความผิดปกติที่ผู้ป่วยเป็น 

6.การพยากรณ์โรค  
 
 
 
 
 
 
7.ข้อเสนอแนะ 

3.ความสามารถในการใช้
กระบวนการพยาบาลในการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ 
ประกอบด้วย ข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาล และข้อมูลสนับสนุน
เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากการพยาบาลกิจกรรมการ
พยาบาลและเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
ของแต่ละกิจกรรมเกณฑ์การ
ประเมินผลและผลการประเมิน 

1.ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล และ
ข้อมูลสนับสนุนระบุข้อวินิจฉัยการ
พยาบาลตามลำดับความสำคัญของ
ปัญหาถูกต้อง ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับข้อมูลที่รวบรวมได้ ทั้ง
ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มจะ
เกิดขึ้น และกระทบต่อภาวะสุขภาพ
ของกรณีศึกษาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ 
2.เป้าหมายและผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากการพยาบาล 
กำหนดเป้าหมายและผลที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการพยาบาลถูกต้อง 
สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาลทุกข้อ 
3.กิจกรรมการพยาบาลและเหตุผล
เชิงวิทยาศาสตร์ของแต่ละกิจกรรม
กำหนดกิจกรรมการพยาบาลโดย
เรียงลำดับความสำคัญได้ถูกต้อง 
ครอบคลุมทุกปัญหาสอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของ

8.ข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาล และข้อมูล
สนับสนุน  
 
 
 
 
 
 
9.เป้าหมายและผลที่คาด
ว่าจะได้รับจากการ
พยาบาล  
 
 
 
10.กิจกรรมการพยาบาล
และเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ของแต่ละ
กิจกรรม 
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นิยามองค์ประกอบย่อย นิยามตัวบ่งช้ี รายการประเมิน 
กรณีศึกษา พร้อมทั้งระบุเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง สอดคล้องกับ
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 
4.เกณฑ์การประเมินผลและผลการ
ประเมินระบุเกณฑ์การประเมินผลได้
ถูกต้อง สามารถวัดผลได้ชัดเจน 
ครอบคลุม สอดคล้องกับข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาล และประเมินผลการ
พยาบาลได้ถูกต้องตามความเป็นจริง 
และสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินผล 

 
 
 
11.เกณฑ์การประเมินผล
และผลการประเมิน 

4.ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
ท่ีเก่ียวข้องกับโรคหรือปัญหาท่ี
เป็นอยู่ 
พิจารณาได้จากเขียนเอกสารอ้างอิง
ถูกต้องตามหลักการเขียน มีความ
ทันสมัยและหลากหลาย 

1.เอกสารอ้างอิงมีความหลากหลาย
และทันสมัย 
มีแหล่งสืบค้นที่เชื่อถือได้  
หลากหลาย และทันสมัย  มากกว่า 
10 แหล่งขึ้นไป 
2.เอกสารอ้างอิงถูกต้องตามหลักการ
เขียน มีความสอดคล้องกับสาระ และ
มีความทันสมัย   
 

12.การสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับโรคหรือ
ปัญหา 
 
 
13. การเขียน
เอกสารอ้างอิง 

5.ความสามารถในการเรียบเรียง
เอกสารรายงาน  
พิจารณาได้จากความสามารถในการ
เรียบเรียงเอกสารได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

1.ความสมบูรณ์ของเอกสารรายงาน
มีความถูกต้องตัวสะกด และรูปแบบ 
ส่งงานตรงตามกำหนดเวลา 

14.ความสมบูรณ์ของ
เอกสารรายงาน 
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แบบประเมินรายงานกรณีศึกษา (Case study) 
 

ช่ือนักศึกษา........................................................................รหัสนักศึกษา............................. .................... 
เร่ืองท่ีนำเสนอ.............................................................................................................. .............................. 
วิชา............................................................................................. วันท่ี...................................................... 
 
คำช้ีแจงให้ทำเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องผลการประเมิน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติตามเกณฑ์การให้

คะแนนที่กำหนดในแต่ละรายการประเมิน 
 

รายการประเมิน LO 
ผลการประเมิน 

ข้อคิดเห็น 
4 3 2 1 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 2.2      
2. อาการและอาการแสดง 2.2      
3. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ 2.2      
4. การรักษา 2.2      
5. การวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างข้อมูลผู้ป่วยและพยาธิ

สภาพเปรียบเทียบทฤษฏี 
3.4      

6. ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล และข้อมูลสนับสนุน  2.3      
7. เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพยาบาล  2.3      
8. กิจกรรมการพยาบาลและเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของ

แต่ละกิจกรรม 
2.3      

9. เกณฑ์การประเมินผลและผลการประเมิน 2.3      
10. การพยากรณ์โรค  2.2      
11. ข้อเสนอแนะ 3.4      
12. การสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคหรือปัญหา 3.2      
13. การเขียนเอกสารอ้างอิง 3.2      
14. ความสมบูรณ์ของเอกสารรายงาน 5.3      

รวม      
รวมท้ังหมด                      (เต็ม 56)  

ร้อยละ (              x 100)/56 =               % 
สรุปผลการประเมิน   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 

เกณฑ์การประเมิน ได้คะแนนต้ังแต่ 60%  ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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สรุปคะแนนจำแนกตามผลการเรียนรู้ (Learning outcome) 
 

ผลการเรียนรู้ (LO) ผลการประเมิน รวม เฉลี่ย ร้อยละ 
2. ด้านความรู้ ข้อที ่ 1 2 3 4 6 7 8 9 10    

คะแนน             
3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

ข้อที ่ 5 11 12 13         
คะแนน             

5. ด้านการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข ฯ 

ข้อที ่ 14            
คะแนน             

รวม    
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

      ลงชื่อ……………................................................ ผู้ประเมิน 
      (.................................................................) 
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เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Score) 

องค์ประกอบ รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดีมาก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 
1.ความสามารถ
ในการรวบรวม
ข้อเท็จจริง 
ข้อมูลต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ข้อมูลส่วน
บุคคล 

ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป 
อาการสำคัญ การเจ็บป่วย
ปัจจุบัน การเจ็บป่วยในอดีต 
ประวัติการแพ้ยา/แพ้อาหาร 
การผ่าตัด การเจ็บป่วยใน
ครอบครัว มีความครอบคลุม
ทั้งหมด และตรงตามความ
เป็นจริง 

ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป อาการ
สำคัญ การเจ็บป่วยปัจจุบัน การ
เจ็บป่วยในอดีต ประวัติการแพ้ยา/
แพ้อาหาร การผ่าตัด การเจ็บป่วย
ในครอบครัว มีความครอบคลุมเป็น
ส่วนใหญ่ และตรงตามความเป็น
จริง 

ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป อาการ
สำคัญ การเจ็บป่วยปัจจุบัน การ
เจ็บป่วยในอดีต ประวัติการแพ้
ยา/แพ้อาหาร การผ่าตัด การ
เจ็บป่วยในครอบครัว มีความ
ครอบคลุมบางส่วน และตรงตาม
ความเป็นจริง 

ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป 
อาการสำคัญ การเจ็บป่วย
ปัจจุบัน การเจ็บป่วยใน
อดีต ประวัติการแพ้ยา/แพ้
อาหาร การผ่าตัด การ
เจ็บป่วยในครอบครัว มี
ความครอบคลุมเป็นส่วนน
น้อย  

2. อาการและ
อาการแสดง 

มีการประเมินสภาพผู้ป่วยด้วย
การซักประวัติและตรวจ
ร่างกายที่ถูกต้องครอบคลุม 
และตรงตามความเป็นจริง 

มีการประเมินสภาพผู้ป่วยด้วยการ
ซักประวัติและตรวจร่างกายที่
ถูกต้องครอบคลุมเป็นใหญ่ และตรง
ตามความเป็นจริง 

มีการประเมินสภาพผู้ป่วยด้วย
การซักประวัติและตรวจร่างกายที่
ถูกต้องครอบคลุมบางส่วน และ
ตรงตามความเป็นจริง 

มีการประเมินสภาพผู้ป่วย
ด้วยการซักประวัติและ
ตรวจร่างกายที่ถูกต้อง
ครอบคลุมส่วนน้อย 

3. ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ
และการตรวจ
พิเศษ 

มีการรวบรวม ข้อมูลและแปล
ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง 

มีการรวบรวม ข้อมูลและแปลผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่
ถูกต้องส่วนใหญ่ 

มีการรวบรวม ข้อมูลและแปลผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่
ถูกต้องบางส่วน 

มีการรวบรวม ข้อมูลและ
แปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง
เล็กน้อย 

4. การรักษา มีการรวบรวม ข้อมูลแผนการ
รักษาที่ถูกต้องตรงตามความ
เป็นจริงทั้งหมด 

มีการรวบรวม ข้อมูลแผนการรักษา
ที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงส่วน
ใหญ่ 

มีการรวบรวม ข้อมูลแผนการ
รักษาที่ถูกต้องตรงตามความเป็น
จริงบางส่วน 

มีการรวบรวม ข้อมูล
แผนการรักษาที่ถูกต้องตรง
ตามความเป็นจริงเล็กน้อย 

2. ความสามารถ
ในการวิเคราะห์
เช่ือมโยงข้อมูล

5. พยาธิสรีรวิทยา
เปรียบเทียบทฤษฎี 

มีการนำข้อมูลส่วนบุคคล 
อาการและอาการแสดง ผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

มีการนำข้อมูลส่วนบุคคล อาการ
และอาการแสดง ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและการรักษาที่

มีการนำข้อมูลส่วนบุคคล อาการ
และอาการแสดง ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการและการรักษา

มีการนำข้อมูลส่วนบุคคล 
อาการและอาการแสดง ผล
การตรวจทาง
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องค์ประกอบ รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดีมาก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 
ระหว่างทฤษฎี
กับกรณีศึกษา
และโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับมา
วิเคราะห์เชื่อมโยงกับทฤษฎี
เพื่ออธิบายกระบวนการและ
กลไกของภาวะเจ็บป่วยหรือ
ความผิดปกติในผู้ป่วยได้
ครอบคลุมและถูกต้องทั้งหมด 

ผู้ป่วยได้รับมาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับ
ทฤษฎีเพื่ออธิบายกระบวนการและ
กลไกของภาวะเจ็บป่วยหรือความ
ผิดปกติในผู้ป่วยได้ครอบคลุม
ทั้งหมด แต่วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด หรือวิเคราะห์ได้ไม่
ครอบคลุมบางส่วน แต่ในส่วนที่
นำมาวิเคราะห์ถูกต้องทั้งหมด 

ที่ผู้ป่วยได้รับมาวิเคราะห์เชื่อมโยง
กับทฤษฎีเพื่ออธิบายกระบวนการ
และกลไกของภาวะเจ็บป่วยหรือ
ความผิดปกติในผู้ป่วยได้ไม่
ครอบคลุมเป็นส่วนใหญ่และ
วิเคราะห์ไม่ถูกต้องทั้งหมด  

ห้องปฏิบัติการและการ
รักษาที่ผู้ป่วยได้รับมา
วิเคราะห์เชื่อมโยงกับ
ทฤษฎีเพื่ออธิบาย
กระบวนการและกลไกของ
ภาวะเจ็บป่วยหรือความ
ผิดปกติในผู้ป่วยได้ไม่
ครอบคลุมและวิเคราะห์ไม่
ถูกต้องทั้งหมด 

6. การพยากรณ์
โรค  

มีการคาดการณ์โดยอาศัยหลัก
วิชาการถึงผลการรักษาโรคที่
ผู้ป่วยเป็นว่ามีโอกาสหาย
หรือไม่ เป็นการคาดการณ์
ธรรมชาติของโรคน้ัน ๆ ว่าจะ
รุนแรงหรือมีการลุกลาม
อย่างไร โดยสอดคล้องกับโรค
หรือความผิดปกติที่ผู้ป่วยเป็น
ถูกต้องทั้งหมด 

มีการคาดการณ์โดยอาศัยหลัก
วิชาการถึงผลการรักษาโรคที่ผู้ป่วย
เป็นว่ามีโอกาสหายหรือไม่ เป็นการ
คาดการณ์ธรรมชาติของโรคน้ัน ๆ 
ว่าจะรุนแรงหรือมีการลุกลาม
อย่างไร โดยสอดคล้องกับโรคหรือ
ความผิดปกติที่ผู้ป่วยเป็นถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

มีการคาดการณ์โดยอาศัยหลัก
วิชาการถึงผลการรักษาโรคที่
ผู้ป่วยเป็นว่ามีโอกาสหายหรือไม่ 
เป็นการคาดการณ์ธรรมชาติของ
โรคน้ัน ๆ ว่าจะรุนแรงหรือมีการ
ลุกลามอย่างไร โดยสอดคล้องกับ
โรคหรือความผิดปกติที่ผู้ป่วยเป็น
ถูกต้องบางส่วน 

มีการคาดการณ์โดยอาศัย
หลักวิชาการถึง
ผลการรักษาโรคที่ผู้ป่วย
เป็นว่ามีโอกาสหายหรือไม่ 
เป็นการคาดการณ์
ธรรมชาติของโรคน้ัน ๆ ว่า
จะรุนแรงหรือมีการลุกลาม
อย่างไร โดยไม่สอดคล้อง
และไม่ถูกต้องกับโรคหรือ
ความผิดปกติที่ผู้ป่วยเป็น 

7. ข้อเสนอแนะ มีการแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เสริมแนวทางการปฏิบัติตัว
ของผู้ป่วยให้มีภาวะสขุภาพที่
ดียิ่งขึ้น หรือความคิดเห็นที่

มีการแสดงความคิดเห็นเพื่อเสริม
แนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยให้
มีภาวะสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น หรือความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการ

มีการแสดงความคิดเห็นเพื่อเสริม
แนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย
ให้มีภาวะสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น หรือ
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ใน

มีการแสดงความคิดเห็น
เพื่อเสริมแนวทางการ
ปฏิบัติตัวของผู้ป่วยให้มี
ภาวะสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น หรือ
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องค์ประกอบ รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดีมาก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
การพยาบาลเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นได้
ครอบคลุมและถูกต้องทั้งหมด 

ปรับปรุงการพยาบาลเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นได้ครอบคลุม
ทั้งหมด แต่ให้ข้อเสนอแนะได้ไม่
ถูกต้องทั้งหมด หรือให้ข้อเสนอแนะ
ได้ไม่ครอบคลุมบางส่วน แต่ในส่วน
ที่ให้ข้อเสนอแนะถูกต้องทั้งหมด 
 

การปรับปรุงการพยาบาลเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นได้ไม่
ครอบคลุมเป็นส่วนใหญ่และให้
ข้อเสนอแนะไม่ถูกต้องทั้งหมด 

ความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุง
การพยาบาลเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นได้ไม่
ครอบคลุมและให้
ข้อเสนอแนะไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด 

3. ความสามารถ
ในการใช้
กระบวนการ
พยาบาลในการ
แก้ไขปัญหา
สุขภาพ 

8.ข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาล 
และข้อมูล
สนับสนุน 

ระบุข้อวินิจฉัยการพยาบาล
ตามลำดับความสำคัญของ
ปัญหาถูกต้อง ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับข้อมูลที่รวบรวม
ได้ ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นหรือมี
แนวโน้มจะเกิดขึ้น และ
กระทบต่อภาวะสุขภาพของ
กรณีศึกษาทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิต
วิญญาณ 

ระบุข้อวินิจฉัยการพยาบาลได้
ถูกต้อง ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับข้อมูลที่รวบรวมได้ ทั้งปัญหาที่
เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น 
และกระทบต่อภาวะสุขภาพของ
กรณีศึกษาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ แต่
ลำดับความสำคัญของข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาลไม่ถูกต้อง 

ระบุข้อวินิจฉัยการพยาบาลได้
ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อมูลที่
รวบรวมได้ ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น
หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น และ
กระทบต่อภาวะสุขภาพของ
กรณีศึกษาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ 
แต่ระบุข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาลไม่ครอบคลุมและลำดับ
ความสำคัญของข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาลไม่ถูกต้อง 

ระบุข้อวินิจฉัยการพยาบาล
ไม่ถูกต้อง ครอบคลุมและ
ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่
รวบรวมได้ รวมทั้งลำดับ
ความสำคัญของข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาลไม่ถูกต้อง 

9. เป้าหมายและ
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการ
พยาบาล 
 

กำหนดเป้าหมายและผลที่
คาดว่าจะได้รับจากการ
พยาบาลถูกต้อง สอดคล้องกับ
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล

กำหนดเป้าหมายและผลที่คาดว่า
จะได้รับจากการพยาบาลถูกต้อง 
สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาลทุกข้อ แต่บางข้อไม่
สอดคล้องตามหลักวิชาการ 

กำหนดเป้าหมายและผลที่คาดว่า
จะได้รับจากการพยาบาลถูกต้อง 
สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาลบางส่วน 

กำหนดเป้าหมายและผลที่
คาดว่าจะได้รับจากการ
พยาบาลไม่ถูกต้อง และไม่
สอดคล้องกับข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาลทุกข้อ  
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องค์ประกอบ รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดีมาก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 
ทุกข้อ มีความเป็นไปได้ตาม
หลักวิชาการ 

10. กิจกรรมการ
พยาบาลและ
เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ของ
แต่ละกิจกรรม 

กำหนดกิจกรรมการพยาบาล
โดยเรียงลำดับความสำคัญได้
ถูกต้อง ครอบคลุมทุกปัญหา
สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของกรณีศึกษา พร้อม
ทั้งระบุเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
ได้ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อ
วินิจฉัยทางการพยาบาล 

กำหนดกิจกรรมการพยาบาลได้
ถูกต้อง ครอบคลุมทุกปัญหา
สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของกรณีศึกษา พร้อมทั้ง
ระบุเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ได้
ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาล แต่ลำดับ
ความสำคัญของกิจกรรมการ
พยาบาลไม่ถูกต้อง 

กำหนดกิจกรรมการพยาบาลได้
ถูกต้อง แต่ไม่ครอบคลุมและ
ลำดับความสำคัญของกิจกรรม
การพยาบาลไม่ถูกต้อง กิจกรรม
การพยาบาลยังคงมีความ
สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของกรณีศึกษา พร้อมทั้ง
ระบุเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ได้
ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาล 

กำหนดกิจกรรมการ
พยาบาลได้ถูกต้อง แต่ไม่
ครอบคลุมและลำดับ
ความสำคัญของกิจกรรม
การพยาบาลไม่ถูกต้อง ไม่
สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของ
กรณีศึกษา หรือระบุเหตุผล
เชิงวิทยาศาสตร์ไม่ถูกต้อง 
สอดคล้องกับข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาล 

11. เกณฑ์การ
ประเมินผลและผล
การประเมิน 
 
 

ระบุเกณฑ์การประเมินผลได้
ถูกต้อง สามารถวัดผลได้
ชัดเจน ครอบคลุม สอดคล้อง
กับข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาล และประเมินผลการ
พยาบาลได้ถูกต้องตามความ
เป็นจริง และสอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมินผล 

ระบุเกณฑ์การประเมินผลได้ถูกต้อง 
สามารถวัดผลได้ชัดเจน ครอบคลุม 
สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาล และประเมินผลการ
พยาบาลได้ถูกต้องตามความเป็น
จริง แต่ไม่สอดคล้องครอบคุลมตาม
เกณฑ์การประเมินผล 

ระบุเกณฑ์การประเมินผลได้
ถูกต้อง สามารถวัดผลได้ชัดเจน 
สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาล แต่ไม่ครอบคลุมและ
ประเมินผลการพยาบาลได้ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง แต่ไม่
สอดคล้องครอบคุลมตามเกณฑ์
การประเมินผล 

ระบุเกณฑ์การประเมินผล
ไม่ถูกต้อง ไม่ครอบคลุม ไม่
สอดคล้องกับข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาล และ
ประเมินผลการพยาบาลไม่
ถูกต้องตามความเป็นจริง 
และไม่สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินผล 
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องค์ประกอบ รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดีมาก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 
4. ความสามารถ
ในการสืบค้น
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
กับโรคหรือ
ปัญหาท่ีเป็นอยู่ 

12. เอกสารอ้างอิง
มีความหลากหลาย
และทันสมัย 

ใช้แหล่งสืบค้น 
ที่เชื่อถือได้  หลากหลาย  
และทันสมัย  มากกว่า 
10  แหล่งขึ้นไป 
 

ใช้แหล่งสืบค้น 
ที่เชื่อถือได้  หลากหลาย  และ
ทันสมัยได้อย่างน้อย 
5-9    แหล่ง 

ใช้แหล่งสืบค้น 
ที่เชื่อถือได้  หลากหลาย  และ
ทันสมัยได้น้อยกว่า 
5  แหล่ง 

ใช้แหล่งสืบค้น  1-3  แหล่ง 
 

13. การเขียน 
เอกสารอ้างอิง  
 

การอ้างอิงเอกสารตามหลัก
วิชาการ  มีความสอดคล้องกับ
สาระ และมีความทันสมัย   

การอ้างอิงเอกสารตามหลักวิชาการ  
มีความสอดคล้องกับสาระ และมี
ความไม่ทันสมัย   

การอ้างอิงเอกสารตามหลัก
วิชาการ  มีความไม่สอดคล้องกับ
สาระ และมีความทันสมัย   

การอ้างอิงเอกสารตามหลัก
วิชาการ  มีความไม่
สอดคล้องกับสาระ และมี
ไม่ความทันสมัย   

5. ความสามารถ
ในการเรียบเรียง
เอกสารรายงาน 

14. ความสมบูรณ์
ของ
เอกสารรายงาน 

มีความถูกต้องตัวสะกด  และ
รูปแบบ  ส่งงานตรงตาม
กำหนดเวลา 

มีความถูกต้องตัวสะกด      แต่
รูปแบบไม่ถูกต้องส่งงานช้ากว่าที่
กำหนด   2  วัน 

มีความไม่ถูกต้องตัวสะกด แต่
รูปแบบ  ถูกต้องส่งงานช้ากว่าที่
กำหนด 4 วัน  

มีความไม่ถูกต้องตัวสะกด
และรูปแบบ    ส่งงานช้า
กว่าที่ กำหนด 5 วันขึ้นไป 
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ประเด็นคำถาม 
 
1. แบบประเมินรายงานกรณีศึกษา (Case Study) ฉบับน้ีประเมินองค์ประกอบใดบ้าง 
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 
 
2. ระดับคุณภาพของความสามารถในแต่ละองค์ประกอบที่ประเมิน ที่เรียกว่า คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน ใช้เกณฑ์
ลักษณะใด เหมาะสมกับการประเมินความสามารถในการเขียนรายงานกรณีศึกษา (Case Study) หรือไม่ เพราะเหตุใด 
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 
 
3. แบบประเมินรายงานกรณีศึกษา (Case Study) ฉบับน้ี มีลักษณะเด่นอะไรที่แตกต่างจากแบบประเมินทักษะการ
นำเสนอ และแตกต่างกันอย่างไร 
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 
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ช่ือแบบประเมิน แบบประเมินการเขียนรายงาน (Report) 
องค์ประกอบหลัก ทักษะการเขียนรายงาน 
นิยามองค์ประกอบหลัก การเขียนรายงาน (Report) ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เขยีนจะต้องมีทักษะในการเขียนเพื่อ

นำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ โดยการเขียนรายงานต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ส่วนนำ 
ประกอบด้วย คำนำ/ความเป็นมาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ของการเขียนรายงาน สารบัญที่แสดง
ถึงสาระต่างๆ ในรายงาน ส่วนเน้ือหา ประกอบด้วย คำจำกัดความของประเด็นที่ศึกษา เน้ือหา
รายละเอียดของประเด็นที่ทำการศึกษา สรุปประเด็นสำคัญ และส่วนสรุปรายงาน ประกอบด้วย 
ข้อเสนอแนะในการนำใช้ประโยชน์ เอกสารอ้างอิง และสรุปผลสะท้อนคิดการเรียนรู้ที่ผู้เขียนได้รับ
จากการทำรายงาน  

นิยามองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี 

นิยามองค์ประกอบย่อย นิยามตัวบ่งช้ี รายการประเมิน 
ส่วนนำ ประกอบด้วย การเรียบ
เรียงส่วนประกอบส่วนนำ 

1. มีการเรียบเรียงส่วนประกอบส่วนนำของรายงาน
อย่างชัดเจนและเป็นรูปแบบ ครอบคลุม 
องค์ประกอบด้วย คำนำ/ความเป็นมาและ
ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของการศึกษา และ
จัดลำดับความสำคัญในสารบัญอย่างชัดเจน 

1. การเรียบเรียงส่วนประกอบ
ส่วนนำ 

ส่วนเน้ือหา ประกอบด้วย คำ
สำคัญ/คำจำกัดความของ
ประเด็นที่ศึกษา เน้ือหาสาระ
ของประเด็นที่ทำการศึกษาและ
สรุปประเด็นสำคัญ 

1. การอธิบายคำสำคัญ/คำจำกัดความที่เกี่ยวข้อง
กับของประเด็นที่ศึกษาได้ครอบคลุมและมีความ
ชัดเจน 

2. คำสำคัญ/คำจำกัดความ
ของประเด็นที่ศึกษา 

2. การเรียบเรียงเน้ือหาสาระของประเด็นที่
ทำการศึกษาตามลำดับความสำคัญที่ระบุใน
สารบัญ มีความครบถ้วนของเน้ือหา และมีความ
ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย 

3. เน้ือหาสาระของประเด็นที่
ทำการศึกษา 

3. สรุปประเด็นสำคัญ มีการสรุปประเด็น เน้ือหา
สาระที่ทำการศึกษาในแต่ละส่วนครบถ้วน อ่าน
เข้าใจง่าย 

4. สรุปประเด็นสำคัญ 

ส่วนสรุป ประกอบด้วย 
ข้อเสนอแนะในการนำใช้
ประโยชน์ และเอกสารอ้างอิง/
แหล่งข้อมูล 

1. มีการเรียบเรียงข้อเสนอแนะในการนำใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า หรือ
ประโยชน์ผู้เขียนได้รับจากการเขียนรายงานคร้ังน้ี 

5. ข้อเสนอแนะในการนำใช้
ประโยชน์ 

2. มีการเรียบเรียงเอกสารอ้างอิง/แหล่งข้อมูล ได้
ถูกต้องตามหลักการ น่าเชื่อถือ และทันสมัย  

6. เอกสารอ้างอิง/แหล่งข้อมูล 
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แบบประเมินการเขียนรายงาน (Report) 
รหัสวิชา…………………………………..ชื่อ
วิชา……………...................……………………………………………………………………. 
ผู้รับการประเมิน………………………………………………….............ชั้นปีที่…………….เลข
ประจำตัว…….........……………….. 

 
คำช้ีแจง โปรดทำเคร่ืองหมาย / ลงในช่องผลการประเมิน โดยพิจารณาผลการปฏิบัติตามเกณฑ์การให้คะแนน

ที่กำหนดในแต่ละรายการประเมิน 
 

รายการประเมิน ผลการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน 

ข้อคิดเห็น 
1 2 3 4 

1. การเรียบเรียงส่วนประกอบส่วนนำ 2.1, 2.2, 5.3      
2. คำสำคัญ/คำจำกัดความของประเด็นที่
ศึกษา 

2.1, 2.2, 3.2, 3.5, 
5.3 

     

3. เน้ือหาสาระของประเด็นที่ทำการศึกษา 1.5, 2.1, 2.2, 3.2, 
3.3, 3.4, 5.3 

     

4. สรุปประเด็นสำคัญของเน้ือหาแต่ละส่วน 2.1, 2.2, 5.3      
5. ข้อเสนอแนะในการนำใช้ประโยชน์ 2.3, 2.4, 3.6, 5.3      
6. เอกสารอ้างอิง/แหล่งข้อมูล 1.5, 3.2, 3.5, 5.2, 

5.3 
     

รวม      
รวมท้ังหมด                      (เต็ม 24)  

ร้อยละ (              x 100)/24 =               % 
สรุปผลการประเมิน   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 

 
เกณฑ์การประเมิน ได้คะแนนต้ังแต่ 60%  ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 ผ่านระดับ      ดีมาก ( ≥ 90 %  )      ดี (80 % – 89 %)    
 พอใช้ (70 % – 79 %)    ต้องปรับปรุง (60 % – 69 %) 

 ไม่ผ่าน  (˂ 60 % ) 
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สรุปคะแนนจำแนกตามผลการเรียนรู้ (Learning outcome) 
 

ผลการเรียนรู้ (LO) ผลการประเมิน รวม เฉลี่ย ร้อยละ 
1. ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
ข้อที ่ 3            

คะแนน             
2. ด้านความรู้ ข้อที ่ 1 2 3 4 5        

คะแนน             
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
ข้อที ่ 2 3 5 6         

คะแนน             
5. ด้านการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข ฯ 
ข้อที ่ 1 2 3 4 5 6       

คะแนน             
รวม    

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  (เช่น จุดเด่น หรือ ประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุง) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....................  
 
……………………………………………………ผู้ประเมิน  ……………………………………….ผู้รับการประเมิน 
(………………………………………………………)   (………………………………………………) 
วันที่…….เดือน………………………….พ.ศ……………. 
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เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Score) 
 

องค์ประกอบ รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดีมาก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 
ส่วนนำ 1. การเรียบเรียง

ส่วนประกอบส่วนนำ 
มีการเรียบเรียง
ส่วนประกอบของส่วนนำ
รายงานอย่างชัดเจนและ
เป็นรูปแบบ  ครอบคลุม 
ทุกองค์ประกอบ ได้แก่  
- คำนำ/ความเป็นมาและ
ความสำคัญ  
- วัตถุประสงค์ของ
การศึกษา  
- การจัดลำดับความสำคัญ
ในสารบัญ 

มีการเรียบเรียงส่วนประกอบของ
ส่วนนำรายงาน  ครอบคลุมทุก
องค์ประกอบ  
- คำนำ/ความเป็นมาและ
ความสำคัญ  
- วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
- การจัดลำดับความสำคัญใน
สารบัญ 
แต่การจัดรูปแบบไม่เหมาะสม 

มีการเรียบเรียง
ส่วนประกอบของส่วนนำ
รายงาน แต่ไม่ครอบคลุมใน
องค์ประกอบใด
องค์ประกอบหน่ึง  
- คำนำ/ความเป็นมาและ
ความสำคัญ  
- วัตถุประสงค์ของ
การศึกษา  
- การจัดลำดับความสำคัญ
ในสารบัญ 

มีการเรียบเรียง
ส่วนประกอบส่วนนำของ
รายงาน แต่ไม่ครอบคลุมใน
องค์ประกอบ 2 
องค์ประกอบ  
- คำนำ/ความเป็นมาและ
ความสำคัญ  
- วัตถุประสงค์ของ
การศึกษา  
- การจัดลำดับความสำคัญ
ในสารบัญ 

ส่วนเน้ือหา 2. คำสำคัญ/คำจำกัด
ความของประเด็นที่
ศึกษา 

มีการอธิบายคำสำคัญ/คำ
จำกัดความที่เกี่ยวข้องกับ
ของประเด็นที่ศึกษาได้
ครอบคลุมและมีความ
ชัดเจน 

การอธิบายคำสำคัญ/คำจำกัด
ความที่เกี่ยวข้องกับของประเด็นที่
ศึกษาเป็นบางคำชัดเจน ไม่
ครอบคลุมคำสำคัญ 

มีการอธิบายคำสำคัญ/คำ
จำกัดความที่เกี่ยวข้องกับ
ของประเด็นที่ศึกษาเป็น
บางคำไม่ชัดเจน ไม่
ครอบคลุมคำสำคัญ 

ขาดการอธิบายคำสำคัญ/
คำจำกัดความที่เกี่ยวข้อง
กับของประเด็นที่ศึกษาได้
ครอบคลุมและมีความ
ชัดเจน 

3. เน้ือหาสาระของ
ประเด็นที่
ทำการศึกษา 

การเรียบเรียงเน้ือหาสาระ
ของประเด็นที่ทำการศึกษา
ตามลำดับความสำคัญที่
ระบุในสารบัญ ครบ
คุณสมบัติ 

การเรียบเรียงเน้ือหาสาระของ
ประเด็นที่ทำการศึกษาตามลำดับ
ความสำคัญที่ระบุในสารบัญ ขาด
คุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง 
- ความครบถ้วนของเน้ือหา  

การเรียบเรียงเน้ือหาสาระ
ของประเด็นที่ทำการศึกษา
ตามลำดับความสำคัญที่
ระบุในสารบัญ ขาด
คุณสมบัติ 2 ข้อ 

การเรียบเรียงเน้ือหาสาระ
ของประเด็นที่ทำการศึกษา
ไม่สมบูรณ์ 
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องค์ประกอบ รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดีมาก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 
- ความครบถ้วนของเน้ือหา  
- มีความชัดเจนของการ
นำเสนอ  
- เน้ือหาอ่านเข้าใจง่าย 

- มีความชัดเจนของการนำเสนอ  
- เน้ือหาอ่านเข้าใจง่าย 

- ความครบถ้วนของเน้ือหา  
- มีความชัดเจนของการ
นำเสนอ  
- เน้ือหาอ่านเข้าใจง่าย 

4. สรุปประเด็นสำคัญ
ของเน้ือหาแต่ละส่วน 

สรุปประเด็นสำคัญของ
เน้ือหาแต่ละส่วนอย่าง
ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย 

สรุปประเด็นสำคัญของเน้ือหาแต่
ละส่วน อธิบายสั้นๆ ขาดความ
ชัดเจน 

สรุปประเด็นสำคัญของ
เน้ือหาไม่ครบในแต่ละส่วน  

ขาดการสรุปประเด็นสำคัญ
ของเน้ือหาแต่ละส่วน 

ส่วนสรุป 5. ข้อเสนอแนะใน
การนำใช้ประโยชน์ 

มีการเรียบเรียง
ข้อเสนอแนะในการนำใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่
ได้จากการค้นคว้า และ
สะท้อนคิดประโยชน์ที่
ผู้เขียนได้รับจากการเขียน
รายงานคร้ังน้ีอย่างชัดเจน 

มีการเรียบเรียงข้อเสนอแนะใน
การนำใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้
ที่ได้จากการค้นคว้า และการ
สะท้อนคิดประโยชน์ที่ผู้เขียนได้รับ
จากการเขียนรายงานคร้ังน้ี
พอประมาณ 

มีการเรียบเรียง
ข้อเสนอแนะในการนำใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่
ได้จากการค้นคว้า แต่ขาด
การสะท้อนคิดประโยชน์ที่
ผู้เขียนได้รับจากการเขียน
รายงานคร้ังน้ีพอประมาณ 

ขาดการเรียบเรียง
ข้อเสนอแนะในการนำใช้
ประโยชน์ 

6. เอกสารอ้างอิง/
แหล่งข้อมูล 

การเรียบเรียงเอกสาร 
อ้างอิง/แหล่งข้อมูลได้
เหมาะสม ครบถ้วนตาม
คุณสมบัติ 
- ได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ   
- น่าเชื่อถือ  
- มีความทันสมัย 

การเรียบเรียงเอกสาร อ้างอิง/
แหล่งข้อมูลได้เหมาะสม ร้อยละ 
80  
- ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ   
- น่าเชื่อถือ  
- มีความทันสมัย 

การเรียบเรียงเอกสาร 
อ้างอิง/แหล่งข้อมูลได้
เหมาะสม ร้อยละ 60-70  
- ได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ   
- น่าเชื่อถือ  
- มีความทันสมัย 

การเรียบเรียงเอกสาร 
อ้างอิง/แหล่งข้อมูลได้
เหมาะสม น้อยกว่าร้อยละ 
60   
- ได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ   
- น่าเชื่อถือ  
- มีความทันสมัย 
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ประเด็นคำถาม 
 
1. แบบประเมินการเขียนรายงาน (Report) ฉบับน้ีประเมินองค์ประกอบใดบ้าง 
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 
 
2. ระดับคุณภาพของความสามารถในแต่ละองค์ประกอบที่ประเมิน ที่เรียกว่า คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน ใช้เกณฑ์
ลักษณะใด เหมาะสมกับการประเมินความสามารถในการเขียนรายงาน (Report) หรือไม ่เพราะเหตุใด 
.................................................................................................................................................................................................... .................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 
 
3. แบบประเมินการเขียนรายงาน (Report) ฉบับน้ี มีลักษณะเด่นอะไรที่แตกต่างจากแบบประเมินรายงานกรณีศึกษา 
(Case Study)  และแตกต่างกันอย่างไร 
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 3.2  ปฏิบัติการสร้างแบบประเมินคุณลักษณะและทักษะการปฏิบัติ 

1. ให้แต่ละกลุ่มย่อยเลือกสร้างแบบประเมินคุณลักษณะ ทักษะปฏิบัติ หรือแบบประเมินผลงาน 1 ฉบับ 
2. แต่ละกลุ่มเตรียมนำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมร่วมวิพากย์ผลการสร้างแบบประเมินที่เป็นผลงงานของกลุ่มย่อย 

-------------------------------------------- 
 
 

บันทกึสะท้อนผลการเรยีนรู้หนว่ยที ่3 


