
คิดเป�น 25 % คิดเป�น 5 % คิดเป�น 10 %

ความ
รับผิดชอบ

การทํางาน การมีส�วนร�วม การส�งงาน การสรุปงาน นําเสนอ เนื้อหา ตอบคําถาม การมีส�วนร�วม Poster การนําเสนอ

5
มาพบ 12 ครั้ง 

ขึ้นไป

มีความสามารถในการค�นคว�า
ข�อมูลและคิดวิเคราะห"ได�ด�วย

ตนเองได�ดีเยี่ยม พร�อมบูรณาการ
ความรู�จากรายวิชาที่เรียนมาใช�ได�

มีคําถามหรือ
คําแนะนําที่เป,น
ประโยชน"เชิง

สร�างสรรค"อย.าง
สม่ําเสมอ

ส.งงานครบทุกครั้ง
 (7 ครั้ง)

เนื้อหาครบถ�วน+มีการ
สรุปความที่ดี+รูปแบบ

เรียบร�อยสวยงาม

สื่อสารด�วยคําพูด
และสื่อประกอบให�
ผู�ฟ6งเข�าใจได�ง.าย

และมีความชัดเจน

เนื้อหาครบถ�วนตาม
วัตถุประสงค"และ

แสดงให�เห็นถึงการ
คิดวิเคราะห"

ตอบคําถามตรง
ประเด็นทั้งหมด

แสดงให�เห็นการคิด
วิเคราะห" และมีไหว

พริบ

ถามคําถามมากกว.า
 5 ครั้ง ขึ้นไปใน

การนําเสนอแต.ละ
ครั้ง

Poster เนื้อหาครบ 
มีความเหมาะสมใน

การใช�รูปภาพ 
ตัวอักษร

สื่อสารด�วยคําพูดได�ดี
 อธิบายวิเคราะห"

แสดงความคิดเห็นได�
ดีและตอบคําถามได�ดี

4
มาพบ 9 - 11 

ครั้ง

มีความสามารถในค�นคว�าข�อมูล
และสามารถวิเคราะห"ข�อมูลด�วย

ตนเองได�

มีคําถามหรือ
คําแนะนําที่เป,น

ประโยชน"ในบางครั้ง
ส.ง 5-6 ครั้ง

เนื้อหาครบถ�วน+มีการ
สรุปความที่ดี แต.ขาด

ความเรียร�อย

สื่อประกอบชัดเจน
แต.สื่อสารด�วยคําพูด

ไม.ชัดเจน

เนื้อหาครบไม.ถ�วน
ตามวัตถุประสงค" 
ขาดบางส.วนซึ่ง

เล็กน�อยและแสดงให�
เห็นถึงการคิด
วิเคราะห"บ�าง

ตอบคําถามตรง
ประเด็นทั้งหมดแต.

ขาดการวิเคราะห"ทุก
คําถาม และขาดไหว

พริบ

ถามคําถาม 4 ครั้ง
Poster เนื้อหาครบ 
ไม.เหมาะสมในการ
ใช�รูปภาพ ตัวอักษร

สื่อสารด�วยคําพูดได�ดี
 อธิบายวิเคราะห"

แสดงความคิดเห็นได�
ดี แต.ตอบคําถามไม.ได�

3 มาพบ 6 - 8 ครั้ง
มีความสามารถในค�นคว�าข�อมูลแต.

ไม.สามารถวิเคราะห"ข�อมูลด�วย
ตนเองได�

มีคําถามหรือ
คําแนะนําสม่ําเสมอ

แต.ไม.โดดเด.น
ส.ง 4 ครั้ง

เนื้อหาครบแต.สรุปงาน
ได�ไม.ดี

สื่อประกอบไม.
ชัดเจนและสื่อสาร

ด�วยคําพูดไม.ชัดเจน 
แต.มีทักษะในการ

อธิบายบ�าง

เนื้อหาครบไม.ถ�วน
ตามวัตถุประสงค" 
ขาดบางส.วนซึ่ง
เล็กน�อยและไม.

แสดงการคิดวิเคราะห"

ตอบคําถามตรง
ประเด็นบ�าง และมี
การคิดวิเคราะห"บ�าง

ถามคําถาม 3 ครั้ง 
ในการนําเสนอแต.

ละครั้ง

Poster เนื้อหาขาด
ไปบ�าง แต.มีความ
เหมาะสมในการใช�
รูปภาพ ตัวอักษร

สื่อสารด�วยคําพูดได�ดี
 ไม.อธิบายวิเคราะห" 
แต.ตอบคําถามไม.ได�

2 มาพบ 4 - 5 ครั้ง
ปฏิบัติงานตามที่อาจารย"แนะนํา
ได�ครบถ�วนแต.ขาดทักษะการ

ค�นคว�าด�วยตนเอง

สนใจในการนําเสนอ
ถามคําถามน�อยมาก

ส.ง 3 ครั้ง
เนื้อหาไม.ครบถ�วนแต.
ตรงตามวัตถุประสงค"

ของแต.ละสัปดาห"

สื่อประกอบไม.
เหมาะสม และ/หรือ
 ขาดทักษะในการ

อธิบาย แต.พยายาม
ที่จะนําเสนอ

เนื้อหาปานกลาง
และขาดการ

เชื่อมโยง
วัตถุประสงค"และไม.

แสดงการคิดวิเคราะห"

ตอบคําถามได�แต.ไม.
ตรงประเด็นบ�าง

ถามคําถาม 2 ครั้ง 
ในการนําเสนอแต.

ละครั้ง

Poster เนื้อหาขาด
ไปบ�าง ไม.เหมาะสม
ในการใช�รูปภาพ 

ตัวอักษร

สื่อสารด�วยคําพูดได�ดี
 ไม.อธิบายวิเคราะห" 
แต.ตอบคําถามไม.ได�

1 มาพบ 3 ครั้ง
นักศึกษาไม.สามารถปฏิบัติตาม

คําแนะนําของอาจารย"ได�ครบถ�วน
สนใจการนําเสนอแต.
ขาดการมีส.วนร.วม

ส.งน�อยกว.า 3 ครั้ง
เนื้อหาไม.ครบตาม

วัตถุประสงค"ของแต.ละ
สัปดาห"

สื่อประกอบไม.
เหมาะสม และ/หรือ
 ขาดทักษะในการ
อธิบาย ไม.พยายาม

ในการอธิบาย

เนื้อหาน�อยและขาด
การเชื่อมโยง

วัตถุประสงค"และไม.
แสดงการคิดวิเคราะห"

ตอบคําถามโดยขาด
การเชื่อมโยง

ประเด็นสาระสําคัญ

ถามคําถาม 1 ครั้ง 
ในการนําเสนอแต.

ละครั้ง

Poster เนื้อหาน�อย
มาก

สื่อสารด�วยคําพูดได�
ไม.ดี ไม.อธิบาย ไม.

ตอบคําถาม

0
มาพบน�อยกว.า 3

 ครั้ง

นักศึกษาไม.ปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงค"หรือคําแนะนําของ

อาจารย"

ขาดความสนใจใน
การนําเสนอของกลุ.ม

ไม.ส.งเลย
เนื้อหาไม.เกี่ยวข�องกับ
งาน หรือ แสดงข�อมูล

ที่ผิด
ไม.นําเสนอ ไม.มีเนื้อหาเลย ตอบคําถามไม.ได� ไม.ถามคําถาม ไม.นําเสนอ ไม.นําเสนอ

หมายเหตุ ใบงานทั้งหมด 7 แผ.น จํานวน 5 ครั้ง จํานวน 1 ครั้งพบที่ปรึกษาทั้งหมด 13 ครั้ง

คะแนนอาจารย0ที่ปรึกษา คะแนนการนําเสนอ

ระดับ
คะแนน

กิจกรรมกลุ�มย�อย (พบที่ปรึกษา) ใบงาน การนําเสนอในห9องเรียน นําเสนอโปสเตอร0
คิดเป�น 20 % คิดเป�น 15 % คิดเป�น 25 %


