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                        เกณฑ์การให้คะแนน 
 (Scoring Rubrics) 

ความน า 
 

  การประเมินผลการเรียน  ผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือการใหค้ะแนนเพื่ออธิบายความสัมฤทธ์ิผล
ของผูเ้รียน  ซ่ึงในปัจจุบนันกัการศึกษาไดใ้หค้วามสนใจอยา่งมากกบั   Rubrics  ทั้งน้ีมาจากการวดัและประเมินผล
ก าลงัเปล่ียนแปลงสู่การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินอิงการปฏิบติัมากข้ึน  ครูจ าเป็นตอ้งพฒันาRubrics ท่ี
สะทอ้นหลกัสูตรและการสอนของแต่ละคน เพื่อให ้Rubrics มีความสัมพนัธ์กบัการเรียนมากข้ึน 
 ในการประเมินรูปแบบใหม่  ผูป้ระเมินควรจะก าหนดเกณฑก์ารประเมิน และนกัเรียนควรจะไดท้ราบก่อน
การท างาน เกณฑก์ารประเมินน้ีจะระบุคุณภาพท่ีตอ้งการใหน้กัเรียนกระท าแต่ละคะแนนบน Rubrics ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัตวัอยา่งการตอบสนองนั้นๆ   ดงันั้นการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนนั้นจะท าให้นกัเรียนไดรู้้วา่ครูตอ้งการอะไร 
และเขาจะตอ้งท าอยา่งไรเพื่อจะใหผ้ลงานของเขาไดค้ะแนนในระดบัท่ีตอ้งการ 

 
ความหมายของ  Rubrics 
 Rubrics คือเคร่ืองมือการให้คะแนน Scoring Too  ซ่ึงเกิดจากการรวมกนัระหวา่งเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
Scoring criteria กบัมาตราประมาณค่าหรือระดบัคะแนน Scoring scale เพื่อระบุความแตกต่างของผลงานหรือ
ประสิทธิภาพ Proficiency ของงาน ส าหรับแนวทางในการท่ีจะน าไปใชใ้นการประเมินผลงานของนกัเรียนต่อไป ซ่ึง
การประเมินผลของนกัเรียนจะมีอยู ่ 2 ลกัษณะ คือผลงานท่ีไดจ้ากกระบวนการของนกัเรียน และกระบวนการท่ี
นกัเรียนใชเ้พื่อใหเ้กิดผลงาน จะประเมินในลกัษณะใดข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ อาจจะประเมินลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงหรือประเมินทั้งสองลกัษณะก็ได ้
 เพื่อใหก้ารตดัสินใจสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนแต่ละคน ผูป้ระเมินจะตอ้งใชเ้กณฑใ์นการประเมินคุณภาพช้ินงาน
ของผูเ้รียน เกณฑ์อาจจะอยูเ่ชิงคุณภาพหรือปริมาณ อาจจะมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) หรือ
แบบตรวจสอบ (Checklist โดยปกติจะใช ้ Rubric ในการประเมินจะตอ้งประเมินจุดประสงคก์ารเรียนรู้เดียว หรือ
ส่วนใดส่วนหน่ึงของงานปฏิบติั  แต่การปฏิบติังานท่ีซบัซอ้น ผูป้ระเมินจะตอ้งประเมินจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและประเมินหลายๆ ส่วนของ การปฏิบติั  การใหค้ะแนนจะอยูใ่นรูปของตวัเลข  โดยปกติจะเป็น 0-3 
หรือ 1-4 ในแต่ละระดบัของคะแนนจะข้ึนอยูก่บัระดบัของคุณภาพของงาน ดงันั้นตวัเลข 4 อาจจะหมายถึงระดบั
คุณภาพสูงสุด ตวัเลข 3 เป็นระดบัคุณภาพรองลงมา คุณภาพของงานในแต่ละระดบัจะตอ้งใชก้ารอธิบาย (Rubric) 
ดงันั้นในแต่ละระดบัคะแนนจะตอ้งอธิบายเป็นภาษาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงคุณภาพของการปฏิบติังานในแต่ละระดบันั้น  

 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) มคีวามส าคญัอย่างไร 
 การประเมินศกัยภาพของผูเ้รียนโดยใหล้งมือปฏิบติันั้น ไม่มีค  าเลยหรือค าตอบถูกท่ีแน่ชดัลงไป เหมือน
แบบทดสอบเลือกตอบ การประเมินผลงานแต่ละช้ินของผูเ้รียนท่ีไดล้งมือปฏิบติัจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งประเมิน
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คุณภาพของงานอยา่งเป็นปรนยั ซ่ึงมนัเป็นการยากท่ีจะ ท าได ้ และไดค้นพบการสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
Rubric ข้ึนมาซ่ึงมีความส าคญัดงัน้ี 

1. เพื่อก าหนดแนวทางในการตดัสินใจอยา่งยติุธรรม และปราศจากความล าเอียง Rubric จะตอ้งมีความ
ชดัเจนในเกณฑก์ารใหค้ะแนนอยา่งเพียงพอถึงขนาดท่ีผูป้ระเมิน 2 คน สามารถใช ้ Rubricเดียวกนัประเมินช้ินงาน
ของผูเ้รียนช้ินเดียวกนัแลว้ใหค้ะแนนไดต้รงกนั ระดบัของความสอดคลอ้งในการให้คะแนนของผูป้ระเมิน 2 คน ท่ี
ประเมินอยา่งเป็นอิสระจากกนัจะเรียกวา่ ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของการประเมิน 

2. เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถใชท้ั้งสอนและการประเมิน  เราสามารถใช ้ Rubric เพื่อพฒันาหรือปรับปรุงการ
พฒันาของนกัเรียนได ้ และช่วยใหค้รูสามารถตั้งความคาดหวงัหรือการปฏิบติังานของนกัเรียนไดอ้ยา่งชดัเจน 
นอกจากน้ียงัสามารถใหน้กัเรียนเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ท าอยา่งไรจึงจะปฏิบติังานไดต้ามความคาดหวงัท่ีไดต้ั้งไว ้

3.  เป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้ป็นผูท่ี้สามารถตดัสินคุณภาพช้ินงานอยา่งมี
เหตุผลทั้งงานของตนเองและผูอ่ื้น นกัเรียนจะรู้ขอ้ผดิพลาดของตนเองและผูอ่ื้น การท าเช่นน้ีบ่อยๆ ช่วยใหน้กัเรียน
เกิดความรับผดิชอบในงานของตนเองไดม้ากยิง่ข้ึน 

4.  เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยลดจ านวนเวลาท่ีครูใชใ้นการประเมินผลงานของนกัเรียนลงได ้ เพราะโดยปกติครูจะ
ประเมินผลงานของนกัเรียนทีละช้ิน แต่ถา้ใช ้ Rubric ในการประเมินงานแลว้นกัเรียนสามารถประเมินงานของ
ตนเองและเพื่อนๆได ้ นอกจากน้ีบงัช่วยใหน้กัเรียนไดข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัจุดเด่น และส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขใน
ช้ินงานของตนเองไดดี้อีกดว้ย 

5. Rubric มีลกัษณะยดืหยุน่ท่ีสามารถท าใหค้รูสอนนกัเรียนไดอ้ยา่งหลากหลายแตกต่างกนัไปไดอ้ยา่งดี 
6 Rubric ใชไ้ดง่้ายและอธิบายไดง่้ายเช่นกนั การใชจ้ะช่วยใหน้กัเรียนทราบวา่นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไร และ

เม่ือมีการประชุมผูป้กครอง ครูอาจใช ้Rubric อธิบายผูป้กครองใหเ้ขา้ใจง่าย โดยผูป้กครองจะทราบไดว้า่บุตรหลาน
ของตนจะตอ้งท าอะไรบา้งจึงจะประสบความส าเร็จในการเรียน 

 

จุดประสงค์ของการสร้าง Rubric 
 1. เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) เช่นประเมินการเรียนรู้เป็นทีม ประเมินการน าเสนอปากเปล่า  การ
อภิปราย การสาธิต 
 2. เพื่อประเมินผลผลิต (Product) เช่นประเมินแฟ้มสะสมผลงาน รายงานการวจิยั นิทรรศการ งานศิลปะ 
เป็นตน้ 

ลกัษณะของ Rubric ทีด่ี 
 1. มีความเก่ียวขอ้งกบัจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายทัว่ไป (General goals) กล่าวคือเก่ียวขอ้งกบังานท่ีท า 
 2.   จ  าแนกการปฏิบติัไดอ้ยา่งเท่ียงตรง (Performances Validly)  
 3.   ในแต่ละ Rubric จะไม่มีการรวมเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 4.  วเิคราะห์งานไดอ้ยา่งละเอียด 
 5.  ภาษาท่ีใชอ้ธิบายคุณลกัษณะงาน จ าแนกคุณภาพของงานไดถู้กตอ้ง 
 6.  สามารถตดัสินงานไดถู้กตอ้ง 
 7.  อธิบายอยา่งชดัเจนในแต่ละระดบัของคะแนน และมีความเท่ียงตรงในการใหค้ะแนนในตวัของมนัเอง 
 8.  ตดัสินใหค้ะแนนจากผลงานท่ีปฏิบติั มากกวา่กระบวนการ รูปแบบเน้ือหา หรือความตั้งใจในการท างาน 
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การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนจะต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ 
 1. ประเด็นท่ีจะประเมิน (Criteria) คือส่ิงท่ีสะทอ้นผลการเรียนรู้หลกัๆ หรือมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเป็น
เป้าหมายของแต่ละหน่วย / ภาระงาน 
 2. ระดบัความสามารถ (Performance Levels ) ส่วนใหญ่จะก าหนดเป็นเลขค่ีมากกวา่เลขคู่ ทั้งน้ีเพื่อป้องกนั
การใหค้ะแนนท่ีตกอยูต่รงกลาง  ท าใหจ้  าแนกความสามารถไดย้าก และแต่ละระดบัอาจก าหนดเป็นตวัเลขหรือค า
แสดงคุณภาพต่างๆ  ดีมาก ดี พอใช ้ยงัตอ้งปรับปรุง เป็นตน้  
 3.  ค  าอธิบายคุณภาพของแต่ละระดบัความสามารถ (Quality Descriptors) วา่คุณภาพความสามารถแต่ละ
ระดบัท่ีคาดหวงันั้นเป็นอยา่งไร ค าอธิบายเหล่าน้ีจะตอ้งมีความชดัเจนในการใชภ้าษาท่ีกะทดัรัด เขา้ใจง่าย และเห็น
ความแตกต่างระหวา่งระดบัความชดัเจน 

   
องค์ประกอบของเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics)  
Scoring Rubrics มีหลายองคป์ระกอบ ในแต่ละองคป์ระกอบก็มีประโยชน์ มีความส าคญั องคป์ระกอบมีดงัน้ี 
 1. จะมีอยา่งนอ้ย 1 คุณลกัษณะ หรือ 1 มิติท่ีเป็นพื้นฐานในการตดัสินผูเ้รียน 
 2. การนิยามและการยกตวัอยา่งจะตอ้งมีความชดัเจนในแต่ละคุณลกัษณะหรือมิติ 
 3. มาตรการใหค้ะแนนจะตอ้งเป็นอตัราส่วนกนัในแต่ละคุณลกัษณะหรือมิติ 
 4. จะตอ้งมีมาตรฐานท่ีเด่นชดัในแต่ละระดบัของการใหค้ะแนน 
 ในแต่ละระดบัของการใหค้ะแนนจะตอ้งมีความชดัเจนในการนิยม และความกวา้งของระดบัคะแนนไม่ควร
เกิน 6 ถึง 7 ระดบั ถา้มีระดบัของการใหค้ะแนนกวา้งมากเกินไปจะมีความล าบากในการตดัสินใจความแตกต่างในแต่
ละดบั เช่น ความกวา้งคะแนนเป็น 100 ท าใหย้ากท่ีจะอธิบายวา่คะแนน 81 มีคุณภาพแตกต่างจาก 80 หรือ 82 
อยา่งไร และจะท าใหค้วามสอดคลอ้งของการประเมินดว้ยผูป้ระเมินหลายคนลดลงไป การก าหนดความกวา้งของ
การใหค้ะแนนเป็นเท่าไหร่นั้น จะตอ้งมีความเหมาะสมและมีความชดัเจนในการนิยามท่ีครอบคลุมตั้งแต่ แยท่ี่สุด 
(poor) จนถึงดีเลิศท่ีสุด (excellent) 
 

Scoring Rubrics ม ี3 ชนิด คือ 
 1. Holistic Rubrics เป็นเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลงานหรือกระบวนการท่ีไม่ไดแ้ยกส่วนหรือแยก
องคป์ระกอบการใหค้ะแนน คือจะประเมินในภาพรวมผลงานหรือกระบวนการนั้น 
 การใหค้ะแนนแบบ  holistic rubrics ใชไ้ดง่้ายและใชเ้พียงไม่ก่ีคร้ังต่อผูเ้รียน 1 คน จะเป็นการประเมินใน
ภาพรวมของทุกคุณลกัษณะในการปฏิบติังาน ส่วนการใหค้ะแนนแบบน้ีจะมีประโยชน์เม่ือสนใจจะวินิจฉยัหรือ
ช่วยเหลือผูเ้รียนวา่มีความรู้ ความเขา้ใจในแต่ละส่วนหรือแต่ละคุณลกัษณะของผูเ้รียนไดดี้ยิง่ข้ึน 
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           ตัวอย่าง  เกณฑ์การประเมินทกัษะการเขียน 

ระดับคะแนน 
 

ลกัษณะของงาน 

3(ดี) -  เขียนไดต้รงประเด็นตามท่ีก าหนดไว ้
- มีรูปแบบการเขียนชดัเจน  เช่น มีค าน า เน้ือหา และบทสรุป 
-  ภาษาท่ีใช ้เช่น ตวัสะกดและไวยากรณ์มีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจง่าย 
-  มีแนวคิดท่ีน่าสนใจ ใชภ้าษาสละสลวย 
 

2 (ผา่น) -  เขียนไดต้รงประเด็นตามท่ีก าหนดไว ้
-  มีรูปแบบการเขียนท่ีชดัเจน  เช่น มีค าน า เน้ือหาและบทสรุป 
- ภาษาท่ีใชท้  าใหผู้อ่้านเขา้ใจ 
-  ใชศ้พัทเ์หมาะสม 

1 (ตอ้ง
ปรับปรุง) 

-  เขียนไม่ตรงประเด็น 
-  รูปแบบการเขียนไม่ถูกตอ้ง 
-  ภาษาท่ีใชท้  าใหผู้อ่้านเกิดความสับสน 
- ใชศ้พัทท่ี์เหมาะสม 

0 -  ไม่มีผลงาน 

            
เกณฑก์ารประเมินในภาพรวมส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย 3-6 ระดบั ซ่ึงเกณฑก์ารประเมิน 3 ระดบัจะเป็นท่ี

นิยมใชก้นัมาก  เน่ืองจากก าหนดรายละเอียดง่ายโดยใชเ้กณฑค์่าเฉล่ีย(อยูร่ะดบักลาง)  สูงกวา่ค่าเฉล่ีย และต ่ากวา่
ค่าเฉล่ีย นอกจากง่ายต่อการก าหนดค่าแลว้ยงัง่ายต่อการตรวจใหค้ะแนนอีกดว้ย  เน่ืองจากความแตกต่างระหวา่ง
ระดบันั้น จะชดัเจน แต่ถา้ใช ้ 5 หรือ 6 ระดบั ความแตกต่างระหวา่งระดบัจะแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย  ซ่ึงตรวจให้
คะแนนยาก  ถา้ตอ้งการใหเ้กณฑ ์ 5 หรือ 6 ระดบั วธีิการท่ีจะช่วยในการก าหนดเกณฑใ์หง่้ายข้ึน ผูส้อนอาจสุ่ม
ตวัอยา่งงานของนกัเรียนมาตรวจ  จากนั้นในแต่ละกองจะตอ้งแยกความแตกต่างใหไ้ดอี้ก 2 กอง ตามระดบัคุณภาพ
ของงาน ในกรณีท่ีตอ้งการท าเป็น 5 กอง กองท่ีเป็นคุณภาพปานกลางจะไม่แบ่ง  แลว้น ามาก าหนดเกณฑก์ารให้
คะแนนใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
 2. Analytic Rubrics คือแนวทางการใหค้ะแนนโดยพิจารณาจากแต่ละส่วนของงาน   ซ่ึงแต่ละส่วนจะตอ้ง
ก าหนดแนวทางการใหค้ะแนนโดยมีค านิยามหรือค าอธิบายลกัษณะของงานส่วนนั้นๆ ในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน
เทคนิคการเขียนรายละเอียดการใหค้ะแนนการเขียนรายละเอียดการใหค้ะแนนหรือระดบัคะแนนแบบแยกส่วน
(Analytic)มีเทคนิควธีิการเขียน ดงัน้ี 
            ก าหนดรายละเอียดขั้นต ่าไวท่ี้ระดบั 1 แลว้เพิ่มลกัษณะท่ีส าคญั ๆ สูงข้ึนมาทีละระดบั  ตวัอยา่งเช่น งานเขียน
มีประเด็นการประเมิน คือ เน้ือหา การใชภ้าษาและรูปแบบการก าหนดรายละเอียดถา้แบ่งออกเป็น 4 ระดบั ควร
ก าหนดลกัษณะยอ่ย  หรือตวัแปรยอ่ยท่ีส าคญัใหไ้ด ้4 ลกัษณะ  เช่น 
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ประเด็นการประเมิน 
 

ระดบั เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

เน้ือหา 1 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง 
2 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง เรียงล าดบัเน้ือเร่ืองชดัเจน   
3 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง  เรียงล าดบัเน้ือเร่ืองชดัเจน   

มีรายละเอียดน่าสนใจ   
4 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง  เรียงมีล าดบัเน้ือเร่ืองชดัเจน   

มีรายละเอียดน่าสนใจ  แสดงออกถึงการมีจินตนาการ 
การใชภ้าษา 1 ผดิพลาดมาก แต่ยงัสามารถส่ือความหมายได ้

2 ใชภ้าษาถูกตอ้งบา้ง  และสามารถส่ือความหมายได ้
3 ใชภ้าษาถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่ ส่ือความหมายได ้และ 

สามารถเช่ือมโยงภาษาไดดี 
4 ใชภ้าษาถูกตอ้งเกือบทั้งหมด ส่ือความหมายไดช้ดัเจน  

มีการเช่ือมโยงภาษาไดอ้ยา่งความสละสลวย งดงาม  
รูปแบบ 4 มีปก ค าน า สารบญั การอา้งอิง และบรรณานุกรม  

มีรูปแบบถูกตอ้งครบถว้น 
3 ขาดองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง 
2 ขาด 2 องคป์ระกอบ 
1 ขาด 3  องคป์ระกอบ 

 
 3. Annotated Holistic Rubrics ผูป้ระเมินจะประเมินแบบ Holistic Rubrics ก่อนแลว้จึงประเมินแยกส่วน
อีกบางคุณลกัษณะท่ีเด่นๆ เพื่อใชเ้ป็นผลสะทอ้นในบางคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
 ส่วนแบบ annotated rubrics จะรวมขอ้จ ากดัของ holistic และ analytic ไวด้ว้ยกนั เร่ิมดว้ยการประเมินใน
ภาพรวมของการปฏิบติังานดว้ย holistic แลว้ผูป้ระเมินเลือกประเมินอีกเพียงบางคุณลกัษณะของงานแบบ annotated 
ซ่ึงการประเมินเพียงบางคุณลกัษณะน้ีจะไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงคะแนนท่ีประเมินแบบ  holistic   ประโยชน์ก็คือ
จะมีความรวดเร็วในการประเมินและการประเมินไดเ้ลือกประเมินเฉพาะคุณลกัษณะท่ีโดดเด่นเพียงไม่ก่ี
องคป์ระกอบเพื่อเป็นผลสะทอ้น (feedback) ใหแ้ก่ผูเ้รียนแต่ไม่มีประโยชน์ในการวนิิจฉยัผูเ้รียนวา่บกพร่องใน
คุณลกัษณะใด เพราะหลายๆ คุณลกัษณะไม่ไดถู้กประเมิน 

 
 
 
 
 



 6 
แนวทางการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) 
 1. ตอ้งแน่ใจวา่เกณฑก์ารใหค้ะแนนไดเ้นน้ประเด็นท่ีส าคญัของงาน (Be sure the criteria focus on 
important aspects of the performance ) 
 2. มีความสอดคลอ้งระหวา่งระดบัคะแนนกบัจุดมุ่งหมายของการประเมิน ถา้จุดมุ่งหมายของการประเมิน
กวา้งและตอ้งใชก้ารตดัสินทุกๆส่วนของช้ินงาน ควรจะใชก้ารประเมินแบบภาพรวม (holistic Scale ๗แต่ถา้การ
ประเมินตอ้งการสะทอ้นกลบัใหเ้ห็นความแตกต่างของประเด็นต่างๆของงาน ควรใชก้ารประเมินแบบแยกเป็นราย
ดา้น (Annotated  approach)  
 3. ขอ้ความท่ีใชอ้ธิบายในแต่ละระดบัคะแนน ตอ้งเป็นขอ้ความท่ีสามารถประเมินหรือสังเกตได ้ (The 
descriptions of the criteria should be directly observable) 
 4. ควรให้นกัเรียน ผูป้กครอง และผูเ้ช่ียวชาญ ไดร่้วมกนัสร้างเกณฑ ์ การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดร่้วมกนั
สร้างเกณฑก์ารปฏิบติันั้นๆ จะเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจงานและจะท าใหน้กัเรียนน าไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานนั้นๆ 
 5. คุณลกัษณะ หรือส่ิงท่ีจะวดัควรนิยามใหช้ดัเจน 
 6. แสดงขั้นตอนหรือล าดบัขั้นท่ีเหมะสมของคะแนนในแต่ละระดบัเพื่อใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด  
เช่นหลีกเล่ียงการใหค้ะแนนท่ีสูงมากเกินไป  การใหค้ะแนนต ่าเกินไป การใหค้ะแนนส่วนใหญ่อยูต่รงกลางและการ
ใหค้ะแนนท่ีเกิดจากความพอใจส่วนตวัของครูท่ีมีต่อนกัเรียนคนนั้นๆ 
 7. ระบบของการใหค้ะแนนตอ้งมีความเป็นไปได ้กล่าวคือการใหค้ะแนนนิยมแบ่งเป็น 3-8 ระดบั ดงันั้นใน
แต่ละระดบัคะแนนตอ้งมีความชดัเจนและแยกจากกนัได ้
 จากท่ีกล่าวมาแลว้ สรุปไดว้า่การสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนน ตอ้งค านึงถึงงานท่ีใหท้  าตอ้งมีความส าคญั มี
ความสอดคลอ้งระหวา่งคะแนนกบัจุดมุ่งหมายการประเมินเกณฑท่ี์สร้างตอ้งมีความเป็นรูปธรรม มีความชดัเจน
เหมาะสมกบัระดบัชั้น และควรใหน้กัเรียนและผูป้กครองมีส่วนร่วมในการสร้างเกณฑ์การประเมินดว้ย 

 
ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน 
 เน่ืองจากหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 เนน้การประเมินใหด้ าเนินควบคู่กนัไปใน
กิจกรรมการเรียน ดงันั้นการสร้างและพฒันาเกณฑก์ารให้คะแนนสามารถท าไดด้งัน้ี 
 1. เน้ือหา หน่วยการเรียน หรือภาระงานท่ีก าหนดข้ึนนั้นตรงกบัมาตรฐานการเรียนรู้ขอ้ใด 
 2. ประเด็นท่ีจะน ามาประเมินภาระงานนั้นสามารถบอกไดว้า่เป็นคุณภาพของผูเ้รียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ขอ้ใดบา้ง 
 3. จดัท ากรอบการประเมินท่ีครอบคลุมประเด็นท่ีจะน ามาประเมิน 
 4. อธิบายการแสดงออกถึงระดบัความสามารถตามประเด็นท่ีก าหนดเป็นล าดบั 
 5. ทดลองหาความชดัเจนของเกณฑโ์ดยใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณา 
 6. หลงัจากน าเกณฑไ์ปใชป้ระเมินผูเ้รียนแลว้ให้หาขอ้ดี ขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ขดา้นต่างๆ เช่น ความชดัเจน 
ความสะดวกในการน าไปใช ้
 7. ทบทวนและปรับปรุงเกณฑท่ี์ยงัมีขอ้บกพร่องหรือพฒันาเกณฑอ่ื์นๆให้ดียิง่ข้ึน 
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การเขยีน Rubrics 
 ในการเขียน Rubrics จะเป็นแบบการประเมินภาพรวม หรือประเมินแยกเป็นดา้นๆ ข้ึนอยูค่วามถนดัของครู
โดยใหย้ดึแนวทางของคุณลกัษณะท่ีดีของ Rubrics ดงัท่ีกล่าวมาแลว้  เทคนิคการเขียน Rubrics จะเร่ิมจากดา้นดีท่ีสุด 
กบัดา้นท่ีแยท่ี่สุด ใหต้รงขา้มกนัก่อน เพื่อใหง่้ายต่อการเขียนในระดบัอ่ืนๆ หรืออาจเขียนดา้นดีท่ีสุดก่อน (เขียน
เหมือนกบัแบบประเมินภาพรวม) และระบุดา้นลบ และดา้นไม่ดีในระดบัคะแนนท่ีต ่าลงมา หรืออาจเรียนดา้นท่ีแย่
ท่ีสุดก่อน เป็นดา้นลบทั้งหมดซ่ึงเป็นคะแนนต ่าสุด และในระดบัท่ีคะแนนและในระดบัคะแนนท่ีสูงข้ึนใหเ้พิ่มดา้น
บวกหรือดา้นดีไปเร่ือยๆ 
 

การเขยีนแบบประเมนิรวม 
 ใหอ้ธิบายคุณลกัษณะของงานในแต่ละระดบั โดยตอ้งใหค้รอบคลุมคุณภาพในระดบันั้น แต่ตอ้งไม่ใช่เพอ้
ฝันเกินความเป็นจริง จนนกัเรียนไม่สามารถท่ีจะถือปฏิบติั 
 

 ตัวอย่างที ่1 Rubrics แบบภาพรวมเพ่ือประเมนิการน าเสนอปากเปล่า 
ระดับ ค าอธิบาย 
5 

ยอดเยีย่ม 
นกัเรียนอธิบายเร่ืองท่ีไดศึ้กษามาอยา่งชดัเจน พร้อมใหเ้หตุผลท่ีหนกัแน่นช้ีใหเ้ห็นความส าคญั
ของเร่ืองท่ีไดศึ้กษา มีขอ้มูลท่ีเฉพาะเจาะจงสนบัสนุนขอ้สรุป การน าเสนอมีความต่อเน่ือง มีการ
สบสายตาผูฟั้งโดยตลอด มีการเตรียมการก่อนน าเสนอและมีการจดัล าดบัการน าเสนอ มีการใช้
ส่ือและตอบค าถามผูฟั้งไดช้ดัเจน ตรงประเด็น และเหมาะสม 

4 
ดีมาก 

นกัเรียนอธิบายเร่ืองท่ีศึกษาพร้อมให้เหตุผลท่ีช้ีให้เห็นความส าคญัเร่ืองท่ีศึกษามาเพียงพอท่ีจะ
สนบัสนุนขอ้สรุป การน าเสนอถูกตอ้ง มีการเตรียมการก่อนน าเสนอ และมีการจดัล าดบัการ
น าเสนอ มีการใชส่ื้อ และตอบค าถามผูฟั้งไดช้ดัเจน 

3 
ดี 

นกัเรียนอธิบายเร่ืองท่ีไดศึ้กษามาพร้อมสรุป แต่ขอ้มูลสนบัสนุนขอ้สรุปไม่มากพอเหมือน 4 กบั 
5 การน าเสนอถูกตอ้ง มีการเตรียมการก่อนน าเสนอ และมีการจดัล าดบัการน าเสนอ มีการใชส่ื้อ 
และตอบค าถามผูฟั้ง 

2 
พอใช ้

นกัเรียนอธิบายเร่ืองท่ีไดศึ้กษามาแต่ไม่สมบูรณ์ ไม่มีการกล่าวขอ้สรุป ล าดบัการน าเสนอท่ีท า
ใหเ้ขา้ใจได ้ แต่มีขอ้ผิดพลาดบางจุด เตรียมการไม่ดี จดัระบบระเบียบไม่ดี มีการตอบค าถามได้
บางค าถาม 

1 
ควรปรับปรุง 

นกัเรียนน าเสนอโดยไม่เร่ิมท่ีค าถาม หรือความส าคญั หวัขอ้ท่ีส าเสนอไม่ชดัเจนและมีขอ้สรุปท่ี
ไม่เพียงพอ การน าเสนอนั้นยากต่อการติดตามฟัง ขาดการเตรียมตวั หรือขาดการจดัระบบ
ระเบียบ มีการตอบค าถามบางค าถามหรือไม่ตอบ 

0 ไม่มีการน าเสนอปากเปล่า 
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ตัวอย่างที ่2 การประเมนิทกัษะการเขยีน 
ระดับคะแนน ลกัษณะของงาน 

3 
ดี 

เขียนไดต้รงประเด็น และชดัเจน มีค าน า เน้ือหา และบทสรุปอยา่งชดัเจนตวัสะกดและ
ไวยากรณ์มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจง่ายมีแนวคิดท่ีน่าสนใจมีเหตุผลใชภ้าษา
สละสลวย 

2 
ผ่าน 

เขียนไดต้รงประเด็นตามท่ีก าหนดไว ้ มีค าน า เน้ือหาและบทสรุปภาษาท่ีใชท้  าใหผู้อ่้านเกิด
ความสับสน เหตุผลยงัไม่ค่อยสอดคลอ้งกนั 

1 
ต้องปรับปรุง 

เขียนไม่ตรงประเด็น ไม่มีการจดัระบบการเขียน เช่น ค าน า เน้ือหา และบทสรุป ภาษาท่ีใชท้  า
ใหผู้อ่้านเกิดความสับสน ขาดเหตุผลสนบัสนุน ใชศ้พัทไ์ม่เหมาะสม 

0 ไม่มีผลงาน 

 
การเขยีนแบบแยกประเด็นย่อย 
 การใหค้ะแนนแบบน้ีจะดีกวา่การใหค้ะแนนภาพรวม เพราะมีความเป็นปรนยัในการใหค้ะแนนมากข้ึน และ
ในการตดัสินใจให้คะแนน ผูป้ระเมินสามารถตดัสินใจให้คะแนนไดง่้าย โดยเทียบงานกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่
ละระดบั ในแต่ละประเด็น 
 การก าหนดระดบัคะแนน อาจก าหนดใหแ้ต่ละประเด็นมีน ้าหนกัเท่ากนัในทุกประเด็น หรือมีน ้าหนกั
แตกต่างกนัในแต่ละประเด็นดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 ส่ิงทีจ่ะประเมนิ : สมุดภาพ 
 1. น ้าหนกัประเด็นเท่ากนั 
  รูปเล่ม   : 1 ส่วน ระดบั 1-4  คะแนน  (เตม็ 4) 
  เน้ือเร่ือง   : 1 ส่วน ระดบั 1-4  คะแนน  (เตม็ 4) 
  ภาษา   : 1 ส่วน ระดบั 1-4  คะแนน  (เตม็ 4) 
  ภาพประกอบ  : 1 ส่วน ระดบั 1-4  คะแนน  (เตม็ 4) 
  คะแนนรวม    4 = 16 คะแนน 
 2. น ้าหนกัประเด็นไม่เท่ากนั โดยน ้าหนกัคูณกบัระดบัคะแนน 
  รูปเล่ม   : 1 ส่วน ระดบั 1-4  คะแนน  (เตม็ 4) 
  เน้ือเร่ือง   : 3 ส่วน ระดบั 1-4  คะแนน  (เตม็ 12) 
  ภาษา   : 2 ส่วน ระดบั 1-4  คะแนน  (เตม็ 8) 
  ภาพประกอบ  : 2 ส่วน ระดบั 1-4  คะแนน  (เตม็ 8) 
  คะแนนรวม    4 = 32 คะแนน 
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ตัวอย่างการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกเป็นประเด็น 
 ตัวอย่างที ่1แบบประเมนิแฟ้มสะสมงาน 
 ค าอธิบายคุณภาพ น า้หนัก

จุดเน้น รายการ
ประเมิน 

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

1.อธิบาย            
เหตุผลใน
การเลือก
ช้ินงาน 

แสดงออกถึง
พฒันาการและ
ความกา้วหนา้ใน
การเรียนรู้มากและ
สะทอ้นเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนรู้ 

แสดงถึง
พฒันาการและ
ความกา้วหนา้ใน
การเรียนรู้
พอสมควรและ
สะทอ้นเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนรู้ 

แสดงออกถึง
พฒันาการและ
ความกา้วหนา้ใน
การเรียนรู้
พอสมควรแต่ไม่
สะทอ้นเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนรู้ 

แสดงออกถึง
พฒันาการและ
ความกา้วหนา้ใน
การเรียนรู้นอ้ย
และไม่สะทอ้นเจต
คติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้ 

3 

2. ความ
ครอบคลุม
ของเน้ือหา 

ช้ินงานครอบคลุม
เน้ือหาวชิาและมี
ความหลากหลาย 

ช้ินงานครอบคลุม
เน้ือหาของรายวชิา
แต่ไม่มีความ
หลากหลาย 

ช้ินงานไม่
ครอบคลุมเน้ือหา
แต่มีความ
หลากหลาย 

ช้ินงานไม่
ครอบคลุมเน้ือหา
ของรายวชิาและ
ไม่มีความ
หลากหลาย 

3 

3. การจดัการ
ระบบและ
ความมี
ระเบียบ
เรียบร้อย 

การจดัเรียง
ส่วนประกอบของ
แฟ้มไวอ้ยา่งเป็น
ระบบครบถว้น
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดี 

การจดัเรียง
ส่วนประกอบของ
แฟ้มไวอ้ยา่ง
ค่อนขา้งเป็นระบบ
และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
พอสมควร 

การจดัเรียง
ส่วนประกอบของ
แฟ้มยงัไม่เป็น
ระบบแต่งานมี
ความเรียบร้อย
พอสมควร 

การจดัเรียง
ส่วนประกอบของ
แฟ้มยงัไม่เป็น
ระบบและงานขาด
ความเรียบร้อย 

2 

4. ความ
ชดัเจนและ
ความ
สมบูรณ์ของ
แผน่สรุป
นกัเรียน 

แผน่สรุปเขียนได้
เขา้ใจง่ายชดัเจน
และสมบูรณ์มาก
ทั้งรูปแบบและ
สาระ 

แผน่สรุปเขียนได้
เขา้ใจง่ายมีความ
ชดัเจนพอสมควร
ทั้งรูปแบบและ
สาระ 

แผน่สรุปเขียน
เขา้ใจยาก ขาด
ความชดัเจน และ
ความสมบูรณ์บาง
ประเด็น 

แผน่สรุปเขียน
เขา้ใจนาก 

2 

 
 
 



 10 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
  คะแนน    ระดับคุณภาพ 
  ต ่ากวา่ 14     1 ( ควรปรับปรุง ) 
  15-24       2 ( พอใช ้) 
  25-34       3 ( ดี ) 
  35 ข้ึนไป      4 ( ดีมาก ) 

 
 ตัวอย่างที ่2 เกณฑ์การให้คะแนนการท าโครงงานทดลองวทิยาศาสตร์ 
 
รายการประเมิน 

ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก( 4 ) ดี ( 3 ) พอใช้ ( 2 ) ปรับปรุง ( 1 ) 
1. การออกแบบการ
ทดลอง 

แบบทดลองท่ีใช้
แสดงใหเ้ห็นวา่
นกัเรียนไดมี้การ
วเิคราะห์ปัญหาและ
ออกแบบทดลองได้
ดว้ยตนเองและ
สามารถท าการ
ทดลองไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

แบบการทดลองท่ีใช้
แสดงใหเ้ห็นวา่
นกัเรียนไดน้ า
ความคิด
กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ใชใ้น
การทดลองโดยมี
การควบคุมตวัแปร
ต่างๆ 

แบบทดลองท่ีใช้
แสดงใหเ้ห็นวา่
นกัเรียนไดน้ า
ความคิด
กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์แต่
จ าเป็นตอ้งช่วยใน
การควบคุมตวัแปร 

แบบทดลองท่ีใช้
แสดงใหเ้ห็นวา่
นกัเรียนสามารถท า
การทดลองไดเ้ม่ือ
ไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากครู 

2.   การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

ขอ้มูลท่ีไดรั้บการ
รวบรวมและจด
บนัทึกไวเ้ป็นล าดบั
ซ่ึงสะทอ้นผลการ
ทดลองไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งแม่นย  า 

ขอ้มูลท่ีไดรั้บการจด
บนัทึกไวเ้ป็น
ตวัแทนของผลการ
ทดลอง 

ขอ้มูลท่ีไดรั้บจด
บนัทึกไวอ้ยา่งไม่
เป็นระบบหรือเป็น
ระบบข้ึนใน
ภายหลงัไดรั้บการ
ช่วยเหลือจากครู 

ขอ้มูลท่ีไดรั้บจด
บนัทึกไวอ้ยา่งไม่
สมบูรณ์หรือจด
บนัทึกภายหลงัจาก
ไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากครู 

3. ผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 

ในการรายงานผล
การทดลองมีการ
อธิบายผลการ
ทดลองชดัเจนมีการ
ใชข้อ้มูลจากแหล่ง
ต่างๆหรือจากการ
ทดลองอ่ืนๆ
ประกอบค าอธิบาย 

ในการรายงานผล
การทดลองแสดงให้
เห็นวา่นกัเรียนมี
ความเขา้ใจในผล
การทดลองและรู้วา่
จะอธิบายผลการ
ทดลองอยา่งไร 
 

ในการรายงานผล
การทดลองมีการ
แสดงผลการทดลอง 
การสรุปผลยงัไม่
สมบูรณ์ หรือมีการ
สรุปผลแต่สรุป
หลงัจากถูกถาม
ค าถาม 

ในการรายงานผล
การทดลองมีการ
แสดงผลการทดลอง 
ขาดการสรุปผล 
หรือไม่สมบูรณ์ 
หรือสับสน 
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4. การน าเสนอผล
การทดลองดว้ยปาก
เปล่า 

การพูดน าเสนอท า
ไดช้ดัเจน ถูกตอ้ง
ผูฟั้งใหค้วามสนใจ มี
ท่าทางน ้าเสียงและ
การสบสายตาผูฟั้งดี
มาก 

 
การพูดน าเสนอ
ไดรั้บการจดัเตรียม
ดว้ยความช่วยเหลือ
บางประการจากครู
แต่มีการน าเสนอผล
การทดลองการพูดมี
เหตุผลและใช้
ท่าทางประกอบ
น ้าเสียงและการ
สบตาผูฟั้งท าไดดี้ 

 
การพูดน าเสนอท า
ไดห้ลงัจากไดรั้บ
การสอนจากครู มี
การใชท้่าทาง 
น ้าเสียง และการ
สบตาผูฟั้ง 

 
การพูดน าเสนอท า
ไดห้ลงัจากไดรั้บ
การสอนจากครู 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
  คะแนน  ระดับคุณภาพ 
  ต ่ากวา่ 5   1 (ควรปรับปรุง) 
  6-9    2 (พอใช)้ 
  10-13   3 (ดี) 
  14 ข้ึนไป  4 (ดีมาก) 
 กล่าวโดยสรุปจะเห็นไดว้า่ Rubrics ทั้ง 2 รูปแบบ เป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีช่วยในการให้คะแนนในงานของ
นกัเรียน ซ่ึงการประเมินงานของนกัเรียนตอ้งสัมพนัธ์กบัเกณฑแ์ละระดบัคุณภาพของเกณฑเ์พื่อเป็นการประกนั
คุณภาพของการประเมินดว้ย ดงันั้นการก าหนดเกณฑแ์ละระดบัคุณภาพของเกณฑจึ์งเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งมากเพื่อบ่ง
บอกความเท่ียงตรงของการประเมิน ซ่ึงในท่ีสุดจะน าไปสู่การประเมินตนเอง      (Self–evaluation)     และการ
ปรับปรุงตนเอง (Self- adjustment) 

 
วธิีการก าหนดเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
 วธีิก าหนดเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพมีดงัน้ี 
 1. พิจารณาค่ากลางจากระดบัคะแนนท่ีก าหนดไว ้
 2. น าค่ากลางท่ีไดม้าค านวณหาค่าร้อยละของแต่ละระดบัคะแนน จากนั้นจึงค านวณออกมาในรูปคะแนนดิบ 
 3. ก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดบัดงัตวัอยา่ง 
 จากตวัอยา่งท่ี 2 เกณฑก์ารให้คะแนนการท าโครงงานทดลองวยิาศาสตร์สามารถก าหนดเกณฑก์ารตดัสิน
คุณภาพดงัน้ี 
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 จากขอ้มูลตารางท่ี 2 พบวา่มีรายการท่ีจะ ประเมิน 4 ประเดน็ดว้ยกนัก าหนดระดบัคุณภาพ
ไว ้4ระดบัคือ 1 2 3 4 ดงันั้นคะแนนเตม็ของการประเมินโครงการงานทดลองวทิยาศาสตร์จึงเท่ากบั 16 
คะแนน 
 
 ขั้นแรก   พจิารณาค่ากลางจากระดบัคะแนนแต่ละช่วงท่ีก าหนดไว ้ผลท่ีไดคื้อ 1.5 
     2.5 และ 3.5 ดงัรูป 
 
   1.5            2.5            3.5  
 
  1                    2                3                 4 
 
 ขั้นทีส่อง  น าค่ากลางท่ีไดม้าค านวณหาค่าร้อยละของแต่ละระดบัคะแนนดงัน้ี 
 

1.5 100 = 37.5%  ,   2.5100 = 62.5%    ,    3.5100 = 87.5% 
  4      4         4 
  จากนั้นจึงแปลงออกมาในรูปคะแนนดิบ ดงัน้ี 

37.5 16 = 6  ,   62.516 = 10    ,    87.516 = 14 
100                   100      100 

 ขั้นทีส่าม  ก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดบัดงัน้ี 
  คะแนน       ระดับคุณภาพ 
  ต ่ากวา่ 6   1 (ปรับปรุง) 
  6-9   2 (พอใช)้ 
  10-13   3 (ดี) 
  14 ข้ึนไป  4 (ดีมาก) 

 เทคนิคการเขยีนรายละเอยีดการให้คะแนน 
 1. ก าหนดรายละเอียดขั้นต ่าไวท่ี้ 1 แลว้เพิ่มลกัษณะท่ีส าคญัๆ สูงข้ึนมาทีละระดบั เช่นงานเขียนมีประเด็น
การประเมินคือ เน้ือหา การใชภ้าษา 
 การก าหนดรายละเอียดถา้แบ่งออกเป็น 4 ระดบั ควรก าหนดลกัษณะยอ่ยท่ีส าคญัใหไ้ด ้4  ลกัษณะ เช่น 
  เน้ือหา  1. สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
    2. ล าดบัเน้ือหารชดัเจน 
    3. เร่ืองน่าสนใจ 
    4. มีจินตนาการ 
  การใชภ้าษา 1. ผดิพลาดมากแต่พอส่ือความหมายได ้
    2. ถูกตอ้งส่วนมากและส่ือความหมายได ้
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    3. ผดิพลาดนอ้ย เช่ือมโยงภาษาไดดี้ 
    4. ถูกตอ้งเกือบทั้งหมด สละสลวย งดงาม 
  การก าหนดรายละเอียดแต่ละระดบั โดยน าลกัษณะยอ่ยมาจดัล าดบัความส าคญัมาเขียนบรรยายให้
ชดัเจนจากความส าคญัท่ีต ่าสุดและเพิ่มตวัแปรแต่ละระดบัดงัน้ี 
 
  เน้ือหา  ระดบั 1  เน้ือหาท่ีเขียนสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง 

ระดบั 2  เน้ือหาท่ีเขียนสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองและล าดบัเร่ือง  
                       ไดช้ดัเจน  ไม่วกวน 
ระดบั 3           เน้ือหาท่ีเขียนสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองและล าดบัเร่ือง  
                       ไดช้ดัเจน  ไม่วกวน สอดแทรกสาระบางอยา่งท า  
                       เร่ืองน่าสนใจ 
ระดบั 4           เน้ือหาท่ีเขียนสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองและล าดบัเร่ือง  
                      ไดช้ดัเจน ไม่วกวนสอดแทรกสาระบางอยา่งท าให ้ 
                       เร่ืองน่าอ่านแลว้เกิดจินตนาการ 

  2. ก าหนดลกัษณะยอ่ยระดบัต ่าสุดไวท่ี้ระดบั 1 แลว้เพิ่มความถูกตอ้งข้ึนมาทีละระดบั  
                            จากตวัอยา่งในขอ้ท่ี 1 สามารถน าเทคนิคมาเขียนในประเด็น การใชภ้าษาดงัน้ี 
   การใชภ้าษา ระดบั 1 ภาษาผดิพลาดไม่เกิน 50 % (หรือ 50 จุด)แต่พอส่ือความหมายได ้
    ระดบั 2 ภาษาถูกตอ้ง 50 -70 % และส่ือความหมายได ้
    ระดบั 3 ภาษาถูกตอ้ง 70 -90 % เช่ือมโยงภาษาไดดี้ 
    ระดบั 4 ภาษาถูกตอ้ง 90 -100 % เป็นภาษาท่ีสละสลวน งดงาม 
  การเขียนรายละเอียดการใหค้ะแนนในเชิงคุณภาพและปริมาณ มีทั้งจุดเด่นและจุดดอ้ยของแต่ละ
แบบ ส าหรับเชิงคุณภาพมีจุดเด่น คือ บางตวัแปรหรือบางลกัษณะไม่สามารถบรรยายไดเ้ป็นปริมาณ เช่น ตวัแปรท่ี
เป็นค าคุณศพัท ์ เช่น สวยงาม ดี สนุกสนาน เป็นตน้ จุดดอ้ยคือ ในการแปรผลเชิงคุณภาพ เช่น ค าวา่ มาก นอ้ย 
เล็กนอ้ยเหล่าน้ีผูป้ระเมินจะเกิดความล าเอียง แสดงคุณภาพออกมาไม่เท่ากนั ส าหรับจุดเด่นของเชิงปริมาณ เรา
สามารถนบัเป็นแห่ง สัดส่วน ร้อยละได ้แต่ก็มีจุดดอ้ยคือ แต่ละแห่งจะมีน ้าหนกัท่ีผดิแตกต่างกนั เช่น ถา้ผดิเร่ืองการ
สะกดค า ผดิโดยท าใหค้วามหมายเปล่ียน ยอ่มมีขอ้แตกต่างในเร่ืองน ้าหนกั เป็นตน้ ในการเขียนตอ้งพิจารณาถึงความ
เหมาะสม พยายามใหเ้ป็นปรนยัมากท่ีสุด 
  3. ก าหนดตวัแปรยอ่ยมีน ้าหนกัเท่ากนัทุกตวั แลว้ระบุตวัแปรท่ีหายไปเท่าไร  ระดบัคะแนนก็จะ
ลดหลัน่ตามล าดบั เช่นการท ารายงาน อาจมีประเด็นของรูปแบบ เน้ือหา ภาษา ความสะอาด ประณีต ในกรณีน้ีจะ
ยกตวัอยา่งรูปแบบ ท่ีเป็นการเขียนรายละเอียดการใหค้ะแนนดงัน้ี 
  ก าหนดลกัษณะยอ่ยของรูปแบบ ดงัน้ี ปก ค าน า สารบญั การอา้งอิง บรรณานุกรม  จะเห็นวา่ตวัแปร
ยอ่ยของรูป มีอยู ่5 ตวั วธีิเขียนอาจเขียนดงัน้ี 
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รูปแบบ  ระดบั 4 มีครบ คือ ปก ค าน า สารบญั การอา้งอิง บรรณานุกรม  

    ระดบั 3 ขาด 1 ลกัษณะ 
    ระดบั 2 ขาด 2 ลกัษณะ 
    ระดบั 1 ขาด3 ลกัษณะ 
  

 ข้อดีของการประเมนิโดยใช้ Scoring Rubric 
  1. ช่วยใหก้ารคาดหวงัของครู ท่ีมีต่อผลงานของนกัเรียนบรรลุผลส าเร็จได ้โดยนกัเรียนเกิดความ
เขา้ใจ และสามารถใช ้Rubric ต่อการประเมินและพฒันาช้ินงานของตน 
  2. ช่วยใหค้รูเกิดความกระจ่างชดัยิง่ข้ึนวา่ตอ้งการใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้หรือพฒันาการอะไรบา้ง 
  3. ช่วยใหน้กัเรียนสามารถระบุคุณลกัษณะจากงานท่ีเป็นตวัอยา่งได ้โดยใช ้Rubric ตรวจสอบ 
  4. ช่วยใหน้กัเรียนสามารถควบคุมตวัเองในการปฏิบติังานเพื่อไปสู่ความส าเร็จ 
  5. เป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมปฏิบติังานต่างๆ ของนกัเรียนไดเ้ป็น
อยา่งดี 
  6. ช่วยใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูป้กครอง ผูส้นบัสนุน ผูนิ้เทศก ์ไดเ้กิดความเขา้ใจเกณฑ ์ในการ
ตดัสินผลงานนกัเรียนท่ีครูใช้ 
  7. ช่วยในการใหเ้หตุผลประกอบการใหเ้กรดนกัเรียนได้ 
  8. ช่วยเพิ่มคุณภาพของนกัเรียน 

 
 บทสรุป 
  เกณฑก์ารใหค้ะแนนถือเป็นเคร่ืองมือส าหรับใชป้ระเมินผลการเรียน เพื่ออธิบายความสัมฤทธ์ิผล
ของผูเ้รียนโดยทัว่ไปมี 3 แบบคือ 1. การก าหนดเกณฑโ์ดยภาพรวม (Holistic Rubrics)2. การก าหนดเกณฑ์โดยแยก
เป็นประเด็นยอ่ย (Analytic Rubrics) 3.  การประเมินแยกส่วนเฉพาะคุณลกัษณะท่ีเด่น(Annotated Holistic Rubrics) 
ดงันั้นการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีดีตอ้งค านึงถึงงานท่ีใหท้  า และมีความสอดคลอ้งระหวา่งคะแนนกบั
จุดมุ่งหมายการประเมิน นอกจากน้ีเกณฑท่ี์สร้างตอ้งเป็นรูปธรรม มีความชดัเจน เหมาะสมกบัระดบัชั้น เพื่อให้เกิด
ความยติุธรรมและปราศจากความล าเอียง 
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บรรณานุกรม 
 

สมศกัด์ิ    ภู่วภิาดาวรรธน์  2544 : 139 
 

www.music.sg.ac.th 
 

ส านกังานทดสอบทางการศึกษา  กรมวชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 2544 :12 
 

บุญเรียง ขจรศิลป์  2544:60 
 

 อเนก  เพียรอนุกุลบุตร   การวดัผลและประเมินผลทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 

อนนัต ์ ศรีโสภา   การวดัผลและประเมินผลการศึกษา 
    กรุงเทพมหานคร  
 

มลัลิกา  บุนนาค   สถิติเพื่อการตดัสินใจ กรุงเทพมหานคร  
    โรงพิมพ ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2531 
 

 ส าอาง งานวชิา   เอกสารค าสอนการวิจยั ธุรกิจการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
    มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร , ม.ป.ป 
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