1

เกณฑ์ การให้ คะแนน
(Scoring Rubrics)
ความนา
การประเมินผลการเรี ยน ผูส้ อนจาเป็ นต้องมีเครื่ องมือการให้คะแนนเพื่ออธิ บายความสัมฤทธิ์ ผล
ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งในปั จจุบนั นักการศึกษาได้ให้ความสนใจอย่างมากกับ Rubrics ทั้งนี้มาจากการวัดและประเมินผล
กาลังเปลี่ยนแปลงสู่ การประเมินตามสภาพจริ ง และการประเมินอิงการปฏิบตั ิมากขึ้น ครู จาเป็ นต้องพัฒนาRubrics ที่
สะท้อนหลักสู ตรและการสอนของแต่ละคน เพื่อให้ Rubrics มีความสัมพันธ์กบั การเรี ยนมากขึ้น
ในการประเมินรู ปแบบใหม่ ผูป้ ระเมินควรจะกาหนดเกณฑ์การประเมิน และนักเรี ยนควรจะได้ทราบก่อน
การทางาน เกณฑ์การประเมินนี้จะระบุคุณภาพที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนกระทาแต่ละคะแนนบน Rubrics ซึ่งสอดคล้อง
กับตัวอย่างการตอบสนองนั้นๆ ดังนั้นการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนนั้นจะทาให้นกั เรี ยนได้รู้วา่ ครู ตอ้ งการอะไร
และเขาจะต้องทาอย่างไรเพื่อจะให้ผลงานของเขาได้คะแนนในระดับที่ตอ้ งการ

ความหมายของ Rubrics
Rubrics คือเครื่ องมือการให้คะแนน Scoring Too ซึ่งเกิดจากการรวมกันระหว่างเกณฑ์การให้คะแนน
Scoring criteria กับมาตราประมาณค่าหรื อระดับคะแนน Scoring scale เพื่อระบุความแตกต่างของผลงานหรื อ
ประสิ ทธิภาพ Proficiency ของงาน สาหรับแนวทางในการที่จะนาไปใช้ในการประเมินผลงานของนักเรี ยนต่อไป ซึ่ ง
การประเมินผลของนักเรี ยนจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือผลงานที่ได้จากกระบวนการของนักเรี ยน และกระบวนการที่
นักเรี ยนใช้เพื่อให้เกิดผลงาน จะประเมินในลักษณะใดขึ้นอยูก่ บั จุดมุ่งหมายในการเรี ยนรู ้ อาจจะประเมินลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรื อประเมินทั้งสองลักษณะก็ได้
เพื่อให้การตัดสิ นใจสอดคล้องกับผูเ้ รี ยนแต่ละคน ผูป้ ระเมินจะต้องใช้เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพชิ้นงาน
ของผูเ้ รี ยน เกณฑ์อาจจะอยูเ่ ชิงคุณภาพหรื อปริ มาณ อาจจะมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) หรื อ
แบบตรวจสอบ (Checklist โดยปกติจะใช้ Rubric ในการประเมินจะต้องประเมินจุดประสงค์การเรี ยนรู ้เดียว หรื อ
ส่ วนใดส่ วนหนึ่งของงานปฏิบตั ิ แต่การปฏิบตั ิงานที่ซบั ซ้อน ผูป้ ระเมินจะต้องประเมินจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่
หลากหลายและประเมินหลายๆ ส่ วนของ การปฏิบตั ิ การให้คะแนนจะอยูใ่ นรู ปของตัวเลข โดยปกติจะเป็ น 0-3
หรื อ 1-4 ในแต่ละระดับของคะแนนจะขึ้นอยูก่ บั ระดับของคุณภาพของงาน ดังนั้นตัวเลข 4 อาจจะหมายถึงระดับ
คุณภาพสู งสุ ด ตัวเลข 3 เป็ นระดับคุณภาพรองลงมา คุณภาพของงานในแต่ละระดับจะต้องใช้การอธิบาย (Rubric)
ดังนั้นในแต่ละระดับคะแนนจะต้องอธิ บายเป็ นภาษาที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบตั ิงานในแต่ละระดับนั้น

เกณฑ์ การให้ คะแนน (Scoring Rubric) มีความสาคัญอย่ างไร
การประเมินศักยภาพของผูเ้ รี ยนโดยให้ลงมือปฏิบตั ิน้ นั ไม่มีคาเลยหรื อคาตอบถูกที่แน่ชดั ลงไป เหมือน
แบบทดสอบเลือกตอบ การประเมินผลงานแต่ละชิ้นของผูเ้ รี ยนที่ได้ลงมือปฏิบตั ิจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องประเมิน
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คุณภาพของงานอย่างเป็ นปรนัย ซึ่ งมันเป็ นการยากที่จะ ทาได้
และได้คนพบการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน
Rubric ขึ้นมาซึ่ งมีความสาคัญดังนี้
1. เพื่อกาหนดแนวทางในการตัดสิ นใจอย่างยุติธรรม และปราศจากความลาเอียง Rubric จะต้องมีความ
ชัดเจนในเกณฑ์การให้คะแนนอย่างเพียงพอถึงขนาดที่ผปู ้ ระเมิน 2 คน สามารถใช้ Rubricเดียวกันประเมินชิ้นงาน
ของผูเ้ รี ยนชิ้นเดียวกันแล้วให้คะแนนได้ตรงกัน ระดับของความสอดคล้องในการให้คะแนนของผูป้ ระเมิน 2 คน ที่
ประเมินอย่างเป็ นอิสระจากกันจะเรี ยกว่า ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของการประเมิน
2. เป็ นเครื่ องมือที่สามารถใช้ท้ งั สอนและการประเมิน เราสามารถใช้ Rubric เพื่อพัฒนาหรื อปรับปรุ งการ
พัฒนาของนักเรี ยนได้
และช่วยให้ครู สามารถตั้งความคาดหวังหรื อการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ยงั สามารถให้นกั เรี ยนเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทาอย่างไรจึงจะปฏิบตั ิงานได้ตามความคาดหวังที่ได้ต้ งั ไว้
3. เป็ นเครื่ องมือที่เป็ นประโยชน์ในการช่วยเหลือนักเรี ยนให้เป็ นผูท้ ี่สามารถตัดสิ นคุณภาพชิ้นงานอย่างมี
เหตุผลทั้งงานของตนเองและผูอ้ ื่น นักเรี ยนจะรู ้ขอ้ ผิดพลาดของตนเองและผูอ้ ื่น การทาเช่นนี้บ่อยๆ ช่วยให้นกั เรี ยน
เกิดความรับผิดชอบในงานของตนเองได้มากยิง่ ขึ้น
4. เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยลดจานวนเวลาที่ครู ใช้ในการประเมินผลงานของนักเรี ยนลงได้ เพราะโดยปกติครู จะ
ประเมินผลงานของนักเรี ยนทีละชิ้น แต่ถา้ ใช้ Rubric ในการประเมินงานแล้วนักเรี ยนสามารถประเมินงานของ
ตนเองและเพื่อนๆได้ นอกจากนี้บงั ช่วยให้นกั เรี ยนได้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับจุดเด่น และสิ่ งที่ควรปรับปรุ งแก้ไขใน
ชิ้นงานของตนเองได้ดีอีกด้วย
5. Rubric มีลกั ษณะยืดหยุน่ ที่สามารถทาให้ครู สอนนักเรี ยนได้อย่างหลากหลายแตกต่างกันไปได้อย่างดี
6 Rubric ใช้ได้ง่ายและอธิ บายได้ง่ายเช่นกัน การใช้จะช่วยให้นกั เรี ยนทราบว่านักเรี ยนได้เรี ยนรู ้อะไร และ
เมื่อมีการประชุมผูป้ กครอง ครู อาจใช้ Rubric อธิ บายผูป้ กครองให้เข้าใจง่าย โดยผูป้ กครองจะทราบได้วา่ บุตรหลาน
ของตนจะต้องทาอะไรบ้างจึงจะประสบความสาเร็ จในการเรี ยน

จุดประสงค์ ของการสร้ าง Rubric
1. เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) เช่นประเมินการเรี ยนรู ้เป็ นทีม ประเมินการนาเสนอปากเปล่า การ
อภิปราย การสาธิต
2. เพื่อประเมินผลผลิต (Product) เช่นประเมินแฟ้มสะสมผลงาน รายงานการวิจยั นิ ทรรศการ งานศิลปะ
เป็ นต้น

ลักษณะของ Rubric ทีด่ ี
1. มีความเกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมาย หรื อเป้ าหมายทัว่ ไป (General goals) กล่าวคือเกี่ยวข้องกับงานที่ทา
2. จาแนกการปฏิบตั ิได้อย่างเที่ยงตรง (Performances Validly)
3. ในแต่ละ Rubric จะไม่มีการรวมเกณฑ์การให้คะแนน
4. วิเคราะห์งานได้อย่างละเอียด
5. ภาษาที่ใช้อธิบายคุณลักษณะงาน จาแนกคุณภาพของงานได้ถูกต้อง
6. สามารถตัดสิ นงานได้ถูกต้อง
7. อธิ บายอย่างชัดเจนในแต่ละระดับของคะแนน และมีความเที่ยงตรงในการให้คะแนนในตัวของมันเอง
8. ตัดสิ นให้คะแนนจากผลงานที่ปฏิบตั ิ มากกว่ากระบวนการ รู ปแบบเนื้ อหา หรื อความตั้งใจในการทางาน
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การกาหนดเกณฑ์ การให้ คะแนนจะต้ องประกอบด้ วย 3 องค์ ประกอบคือ
1. ประเด็นที่จะประเมิน (Criteria) คือสิ่ งที่สะท้อนผลการเรี ยนรู ้หลักๆ หรื อมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่เป็ น
เป้ าหมายของแต่ละหน่วย / ภาระงาน
2. ระดับความสามารถ (Performance Levels ) ส่ วนใหญ่จะกาหนดเป็ นเลขคี่มากกว่าเลขคู่ ทั้งนี้เพื่อป้ องกัน
การให้คะแนนที่ตกอยูต่ รงกลาง ทาให้จาแนกความสามารถได้ยาก และแต่ละระดับอาจกาหนดเป็ นตัวเลขหรื อคา
แสดงคุณภาพต่างๆ ดีมาก ดี พอใช้ ยังต้องปรับปรุ ง เป็ นต้น
3. คาอธิ บายคุณภาพของแต่ละระดับความสามารถ (Quality Descriptors) ว่าคุณภาพความสามารถแต่ละ
ระดับที่คาดหวังนั้นเป็ นอย่างไร คาอธิ บายเหล่านี้จะต้องมีความชัดเจนในการใช้ภาษาที่กะทัดรัด เข้าใจง่าย และเห็น
ความแตกต่างระหว่างระดับความชัดเจน

องค์ ประกอบของเกณฑ์ การให้ คะแนน (Scoring Rubrics)
Scoring Rubrics มีหลายองค์ประกอบ ในแต่ละองค์ประกอบก็มีประโยชน์ มีความสาคัญ องค์ประกอบมีดงั นี้
1. จะมีอย่างน้อย 1 คุณลักษณะ หรื อ 1 มิติที่เป็ นพื้นฐานในการตัดสิ นผูเ้ รี ยน
2. การนิยามและการยกตัวอย่างจะต้องมีความชัดเจนในแต่ละคุณลักษณะหรื อมิติ
3. มาตรการให้คะแนนจะต้องเป็ นอัตราส่ วนกันในแต่ละคุณลักษณะหรื อมิติ
4. จะต้องมีมาตรฐานที่เด่นชัดในแต่ละระดับของการให้คะแนน
ในแต่ละระดับของการให้คะแนนจะต้องมีความชัดเจนในการนิยม และความกว้างของระดับคะแนนไม่ควร
เกิน 6 ถึง 7 ระดับ ถ้ามีระดับของการให้คะแนนกว้างมากเกินไปจะมีความลาบากในการตัดสิ นใจความแตกต่างในแต่
ละดับ เช่น ความกว้างคะแนนเป็ น 100 ทาให้ยากที่จะอธิ บายว่าคะแนน 81 มีคุณภาพแตกต่างจาก 80 หรื อ 82
อย่างไร และจะทาให้ความสอดคล้องของการประเมินด้วยผูป้ ระเมินหลายคนลดลงไป การกาหนดความกว้างของ
การให้คะแนนเป็ นเท่าไหร่ น้ นั จะต้องมีความเหมาะสมและมีความชัดเจนในการนิยามที่ครอบคลุมตั้งแต่ แย่ที่สุด
(poor) จนถึงดีเลิศที่สุด (excellent)

Scoring Rubrics มี 3 ชนิด คือ
1. Holistic Rubrics เป็ นเกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรื อกระบวนการที่ไม่ได้แยกส่ วนหรื อแยก
องค์ประกอบการให้คะแนน คือจะประเมินในภาพรวมผลงานหรื อกระบวนการนั้น
การให้คะแนนแบบ holistic rubrics ใช้ได้ง่ายและใช้เพียงไม่กี่ครั้งต่อผูเ้ รี ยน 1 คน จะเป็ นการประเมินใน
ภาพรวมของทุกคุณลักษณะในการปฏิบตั ิงาน ส่ วนการให้คะแนนแบบนี้จะมีประโยชน์เมื่อสนใจจะวินิจฉัยหรื อ
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนว่ามีความรู ้ ความเข้าใจในแต่ละส่ วนหรื อแต่ละคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนได้ดียงิ่ ขึ้น

ตัวอย่าง เกณฑ์ การประเมินทักษะการเขียน
ระดับคะแนน
3(ดี)
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ลักษณะของงาน

- เขียนได้ตรงประเด็นตามที่กาหนดไว้
- มีรูปแบบการเขียนชัดเจน เช่น มีคานา เนื้ อหา และบทสรุ ป
- ภาษาที่ใช้ เช่น ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจง่าย
- มีแนวคิดที่น่าสนใจ ใช้ภาษาสละสลวย

2 (ผ่าน) - เขียนได้ตรงประเด็นตามที่กาหนดไว้
- มีรูปแบบการเขียนที่ชดั เจน เช่น มีคานา เนื้อหาและบทสรุ ป
- ภาษาที่ใช้ทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจ
- ใช้ศพั ท์เหมาะสม
1 (ต้อง - เขียนไม่ตรงประเด็น
ปรับปรุ ง) - รู ปแบบการเขียนไม่ถูกต้อง
- ภาษาที่ใช้ทาให้ผอู ้ ่านเกิดความสับสน
- ใช้ศพั ท์ที่เหมาะสม
0
- ไม่มีผลงาน
เกณฑ์การประเมินในภาพรวมส่ วนใหญ่จะประกอบด้วย 3-6 ระดับ ซึ่งเกณฑ์การประเมิน 3 ระดับจะเป็ นที่
นิยมใช้กนั มาก เนื่องจากกาหนดรายละเอียดง่ายโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย(อยูร่ ะดับกลาง) สู งกว่าค่าเฉลี่ย และต่ากว่า
ค่าเฉลี่ย นอกจากง่ายต่อการกาหนดค่าแล้วยังง่ายต่อการตรวจให้คะแนนอีกด้วย
เนื่ องจากความแตกต่างระหว่าง
ระดับนั้น จะชัดเจน แต่ถา้ ใช้ 5 หรื อ 6 ระดับ ความแตกต่างระหว่างระดับจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งตรวจให้
คะแนนยาก ถ้าต้องการให้เกณฑ์ 5 หรื อ 6 ระดับ วิธีการที่จะช่วยในการกาหนดเกณฑ์ให้ง่ายขึ้น ผูส้ อนอาจสุ่ ม
ตัวอย่างงานของนักเรี ยนมาตรวจ จากนั้นในแต่ละกองจะต้องแยกความแตกต่างให้ได้อีก 2 กอง ตามระดับคุณภาพ
ของงาน ในกรณี ที่ตอ้ งการทาเป็ น 5 กอง กองที่เป็ นคุณภาพปานกลางจะไม่แบ่ง แล้วนามากาหนดเกณฑ์การให้
คะแนนให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
2. Analytic Rubrics คือแนวทางการให้คะแนนโดยพิจารณาจากแต่ละส่ วนของงาน ซึ่ งแต่ละส่ วนจะต้อง
กาหนดแนวทางการให้คะแนนโดยมีคานิยามหรื อคาอธิ บายลักษณะของงานส่ วนนั้นๆ ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
เทคนิคการเขียนรายละเอียดการให้คะแนนการเขียนรายละเอียดการให้คะแนนหรื อระดับคะแนนแบบแยกส่ วน
(Analytic)มีเทคนิควิธีการเขียน ดังนี้
กาหนดรายละเอียดขั้นต่าไว้ที่ระดับ 1 แล้วเพิ่มลักษณะที่สาคัญ ๆ สู งขึ้นมาทีละระดับ ตัวอย่างเช่น งานเขียน
มีประเด็นการประเมิน คือ เนื้อหา การใช้ภาษาและรู ปแบบการกาหนดรายละเอียดถ้าแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ควร
กาหนดลักษณะย่อย หรื อตัวแปรย่อยที่สาคัญให้ได้ 4 ลักษณะ เช่น
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ประเด็นการประเมิน
เนื้อหา

ระดับ
1
2
3
4

การใช้ภาษา

1
2
3
4

รู ปแบบ

4
3
2
1

เกณฑ์การให้คะแนน
เนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง
เนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง เรี ยงลาดับเนื้ อเรื่ องชัดเจน
เนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง เรี ยงลาดับเนื้ อเรื่ องชัดเจน
มีรายละเอียดน่าสนใจ
เนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง เรี ยงมีลาดับเนื้ อเรื่ องชัดเจน
มีรายละเอียดน่าสนใจ แสดงออกถึงการมีจินตนาการ
ผิดพลาดมาก แต่ยงั สามารถสื่ อความหมายได้
ใช้ภาษาถูกต้องบ้าง และสามารถสื่ อความหมายได้
ใช้ภาษาถูกต้องเป็ นส่ วนใหญ่ สื่ อความหมายได้ และ
สามารถเชื่อมโยงภาษาไดดี
ใช้ภาษาถูกต้องเกือบทั้งหมด สื่ อความหมายได้ชดั เจน
มีการเชื่อมโยงภาษาได้อย่างความสละสลวย งดงาม
มีปก คานา สารบัญ การอ้างอิง และบรรณานุกรม
มีรูปแบบถูกต้องครบถ้วน
ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
ขาด 2 องค์ประกอบ
ขาด 3 องค์ประกอบ

3. Annotated Holistic Rubrics ผูป้ ระเมินจะประเมินแบบ Holistic Rubrics ก่อนแล้วจึงประเมินแยกส่ วน
อีกบางคุณลักษณะที่เด่นๆ เพื่อใช้เป็ นผลสะท้อนในบางคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน
ส่ วนแบบ annotated rubrics จะรวมข้อจากัดของ holistic และ analytic ไว้ดว้ ยกัน เริ่ มด้วยการประเมินใน
ภาพรวมของการปฏิบตั ิงานด้วย holistic แล้วผูป้ ระเมินเลือกประเมินอีกเพียงบางคุณลักษณะของงานแบบ annotated
ซึ่ งการประเมินเพียงบางคุณลักษณะนี้จะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคะแนนที่ประเมินแบบ holistic ประโยชน์ก็คือ
จะมีความรวดเร็ วในการประเมินและการประเมินได้เลือกประเมินเฉพาะคุณลักษณะที่โดดเด่นเพียงไม่กี่
องค์ประกอบเพื่อเป็ นผลสะท้อน (feedback) ให้แก่ผเู ้ รี ยนแต่ไม่มีประโยชน์ในการวินิจฉัยผูเ้ รี ยนว่าบกพร่ องใน
คุณลักษณะใด เพราะหลายๆ คุณลักษณะไม่ได้ถูกประเมิน

แนวทางการสร้ างเกณฑ์ การให้ คะแนน

6

(Scoring Rubrics)

1. ต้องแน่ใจว่าเกณฑ์การให้คะแนนได้เน้นประเด็นที่สาคัญของงาน (Be sure the criteria focus on
important aspects of the performance )
2. มีความสอดคล้องระหว่างระดับคะแนนกับจุดมุ่งหมายของการประเมิน ถ้าจุดมุ่งหมายของการประเมิน
กว้างและต้องใช้การตัดสิ นทุกๆส่ วนของชิ้นงาน ควรจะใช้การประเมินแบบภาพรวม (holistic Scale ๗แต่ถา้ การ
ประเมินต้องการสะท้อนกลับให้เห็นความแตกต่างของประเด็นต่างๆของงาน ควรใช้การประเมินแบบแยกเป็ นราย
ด้าน (Annotated approach)
3. ข้อความที่ใช้อธิ บายในแต่ละระดับคะแนน ต้องเป็ นข้อความที่สามารถประเมินหรื อสังเกตได้ (The
descriptions of the criteria should be directly observable)
4. ควรให้นกั เรี ยน ผูป้ กครอง และผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้ร่วมกันสร้างเกณฑ์ การเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ร่วมกัน
สร้างเกณฑ์การปฏิบตั ิน้ นั ๆ จะเป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสนใจงานและจะทาให้นกั เรี ยนนาไปเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานนั้นๆ
5. คุณลักษณะ หรื อสิ่ งที่จะวัดควรนิยามให้ชดั เจน
6. แสดงขั้นตอนหรื อลาดับขั้นที่เหมะสมของคะแนนในแต่ละระดับเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
เช่นหลีกเลี่ยงการให้คะแนนที่สูงมากเกินไป การให้คะแนนต่าเกินไป การให้คะแนนส่ วนใหญ่อยูต่ รงกลางและการ
ให้คะแนนที่เกิดจากความพอใจส่ วนตัวของครู ที่มีต่อนักเรี ยนคนนั้นๆ
7. ระบบของการให้คะแนนต้องมีความเป็ นไปได้ กล่าวคือการให้คะแนนนิยมแบ่งเป็ น 3-8 ระดับ ดังนั้นใน
แต่ละระดับคะแนนต้องมีความชัดเจนและแยกจากกันได้
จากที่กล่าวมาแล้ว สรุ ปได้วา่ การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน ต้องคานึงถึงงานที่ให้ทาต้องมีความสาคัญ มี
ความสอดคล้องระหว่างคะแนนกับจุดมุ่งหมายการประเมินเกณฑ์ที่สร้างต้องมีความเป็ นรู ปธรรม มีความชัดเจน
เหมาะสมกับระดับชั้น และควรให้นกั เรี ยนและผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการสร้างเกณฑ์การประเมินด้วย

ขั้นตอนการสร้ างเกณฑ์ การให้ คะแนน
เนื่องจากหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เน้นการประเมินให้ดาเนิ นควบคู่กนั ไปใน
กิจกรรมการเรี ยน ดังนั้นการสร้างและพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนสามารถทาได้ดงั นี้
1. เนื้อหา หน่วยการเรี ยน หรื อภาระงานที่กาหนดขึ้นนั้นตรงกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ขอ้ ใด
2.
ประเด็นที่จะนามาประเมินภาระงานนั้นสามารถบอกได้วา่ เป็ นคุณภาพของผูเ้ รี ยนตามมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ขอ้ ใดบ้าง
3. จัดทากรอบการประเมินที่ครอบคลุมประเด็นที่จะนามาประเมิน
4. อธิบายการแสดงออกถึงระดับความสามารถตามประเด็นที่กาหนดเป็ นลาดับ
5. ทดลองหาความชัดเจนของเกณฑ์โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณา
6. หลังจากนาเกณฑ์ไปใช้ประเมินผูเ้ รี ยนแล้วให้หาข้อดี ข้อควรปรับปรุ งแก้ไขด้านต่างๆ เช่น ความชัดเจน
ความสะดวกในการนาไปใช้
7. ทบทวนและปรับปรุ งเกณฑ์ที่ยงั มีขอ้ บกพร่ องหรื อพัฒนาเกณฑ์อื่นๆให้ดียงิ่ ขึ้น

การเขียน Rubrics
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ในการเขียน Rubrics จะเป็ นแบบการประเมินภาพรวม หรื อประเมินแยกเป็ นด้านๆ ขึ้นอยูค่ วามถนัดของครู
โดยให้ยดึ แนวทางของคุณลักษณะที่ดีของ Rubrics ดังที่กล่าวมาแล้ว เทคนิคการเขียน Rubrics จะเริ่ มจากด้านดีที่สุด
กับด้านที่แย่ที่สุด ให้ตรงข้ามกันก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนในระดับอื่นๆ หรื ออาจเขียนด้านดีที่สุดก่อน (เขียน
เหมือนกับแบบประเมินภาพรวม) และระบุดา้ นลบ และด้านไม่ดีในระดับคะแนนที่ต่าลงมา หรื ออาจเรี ยนด้านที่แย่
ที่สุดก่อน เป็ นด้านลบทั้งหมดซึ่ งเป็ นคะแนนต่าสุ ด และในระดับที่คะแนนและในระดับคะแนนที่สูงขึ้นให้เพิม่ ด้าน
บวกหรื อด้านดีไปเรื่ อยๆ

การเขียนแบบประเมินรวม
ให้อธิ บายคุณลักษณะของงานในแต่ละระดับ โดยต้องให้ครอบคลุมคุณภาพในระดับนั้น แต่ตอ้ งไม่ใช่เพ้อ
ฝันเกินความเป็ นจริ ง จนนักเรี ยนไม่สามารถที่จะถือปฏิบตั ิ

ตัวอย่ างที่ 1 Rubrics แบบภาพรวมเพื่อประเมินการนาเสนอปากเปล่า
ระดับ
5
ยอดเยีย่ ม

4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ควรปรับปรุ ง
0

คาอธิบาย
นักเรี ยนอธิ บายเรื่ องที่ได้ศึกษามาอย่างชัดเจน พร้อมให้เหตุผลที่หนักแน่นชี้ให้เห็นความสาคัญ
ของเรื่ องที่ได้ศึกษา มีขอ้ มูลที่เฉพาะเจาะจงสนับสนุนข้อสรุ ป การนาเสนอมีความต่อเนื่อง มีการ
สบสายตาผูฟ้ ังโดยตลอด มีการเตรี ยมการก่อนนาเสนอและมีการจัดลาดับการนาเสนอ มีการใช้
สื่ อและตอบคาถามผูฟ้ ังได้ชดั เจน ตรงประเด็น และเหมาะสม
นักเรี ยนอธิ บายเรื่ องที่ศึกษาพร้อมให้เหตุผลที่ช้ ีให้เห็นความสาคัญเรื่ องที่ศึกษามาเพียงพอที่จะ
สนับสนุนข้อสรุ ป การนาเสนอถูกต้อง มีการเตรี ยมการก่อนนาเสนอ และมีการจัดลาดับการ
นาเสนอ มีการใช้สื่อ และตอบคาถามผูฟ้ ังได้ชดั เจน
นักเรี ยนอธิ บายเรื่ องที่ได้ศึกษามาพร้อมสรุ ป แต่ขอ้ มูลสนับสนุนข้อสรุ ปไม่มากพอเหมือน 4 กับ
5 การนาเสนอถูกต้อง มีการเตรี ยมการก่อนนาเสนอ และมีการจัดลาดับการนาเสนอ มีการใช้สื่อ
และตอบคาถามผูฟ้ ัง
นักเรี ยนอธิ บายเรื่ องที่ได้ศึกษามาแต่ไม่สมบูรณ์ ไม่มีการกล่าวข้อสรุ ป ลาดับการนาเสนอที่ทา
ให้เข้าใจได้ แต่มีขอ้ ผิดพลาดบางจุด เตรี ยมการไม่ดี จัดระบบระเบียบไม่ดี มีการตอบคาถามได้
บางคาถาม
นักเรี ยนนาเสนอโดยไม่เริ่ มที่คาถาม หรื อความสาคัญ หัวข้อที่สาเสนอไม่ชดั เจนและมีขอ้ สรุ ปที่
ไม่เพียงพอ การนาเสนอนั้นยากต่อการติดตามฟัง ขาดการเตรี ยมตัว หรื อขาดการจัดระบบ
ระเบียบ มีการตอบคาถามบางคาถามหรื อไม่ตอบ
ไม่มีการนาเสนอปากเปล่า
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ตัวอย่ างที่ 2 การประเมินทักษะการเขียน
ระดับคะแนน
3
ดี
2
ผ่าน
1
ต้ องปรับปรุ ง
0

ลักษณะของงาน
เขียนได้ตรงประเด็น และชัดเจน มีคานา เนื้อหา และบทสรุ ปอย่างชัดเจนตัวสะกดและ
ไวยากรณ์มีความถูกต้องสมบูรณ์ทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจง่ายมีแนวคิดที่น่าสนใจมีเหตุผลใช้ภาษา
สละสลวย
เขียนได้ตรงประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีคานา เนื้อหาและบทสรุ ปภาษาที่ใช้ทาให้ผอู ้ ่านเกิด
ความสับสน เหตุผลยังไม่ค่อยสอดคล้องกัน
เขียนไม่ตรงประเด็น ไม่มีการจัดระบบการเขียน เช่น คานา เนื้ อหา และบทสรุ ป ภาษาที่ใช้ทา
ให้ผอู ้ ่านเกิดความสับสน ขาดเหตุผลสนับสนุน ใช้ศพั ท์ไม่เหมาะสม
ไม่มีผลงาน

การเขียนแบบแยกประเด็นย่ อย
การให้คะแนนแบบนี้จะดีกว่าการให้คะแนนภาพรวม เพราะมีความเป็ นปรนัยในการให้คะแนนมากขึ้น และ
ในการตัดสิ นใจให้คะแนน ผูป้ ระเมินสามารถตัดสิ นใจให้คะแนนได้ง่าย โดยเทียบงานกับเกณฑ์การให้คะแนนในแต่
ละระดับ ในแต่ละประเด็น
การกาหนดระดับคะแนน อาจกาหนดให้แต่ละประเด็นมีน้ าหนักเท่ากันในทุกประเด็น หรื อมีน้ าหนัก
แตกต่างกันในแต่ละประเด็นดังตัวอย่างต่อไปนี้

สิ่ งทีจ่ ะประเมิน : สมุดภาพ
1. น้ าหนักประเด็นเท่ากัน
รู ปเล่ม
: 1 ส่ วน ระดับ 1-4 คะแนน (เต็ม 4)
เนื้อเรื่ อง
: 1 ส่ วน ระดับ 1-4 คะแนน (เต็ม 4)
ภาษา
: 1 ส่ วน ระดับ 1-4 คะแนน (เต็ม 4)
ภาพประกอบ
: 1 ส่ วน ระดับ 1-4 คะแนน (เต็ม 4)
คะแนนรวม
4 = 16 คะแนน
2. น้ าหนักประเด็นไม่เท่ากัน โดยน้ าหนักคูณกับระดับคะแนน
รู ปเล่ม
: 1 ส่ วน ระดับ 1-4 คะแนน (เต็ม 4)
เนื้อเรื่ อง
: 3 ส่ วน ระดับ 1-4 คะแนน (เต็ม 12)
ภาษา
: 2 ส่ วน ระดับ 1-4 คะแนน (เต็ม 8)
ภาพประกอบ
: 2 ส่ วน ระดับ 1-4 คะแนน (เต็ม 8)
คะแนนรวม
4 = 32 คะแนน
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ตัวอย่ างการกาหนดเกณฑ์ การให้ คะแนนแบบแยกเป็ นประเด็น
ตัวอย่ างที่ 1แบบประเมินแฟ้ มสะสมงาน
รายการ
ประเมิน
1.อธิบาย
เหตุผลใน
การเลือก
ชิ้นงาน

ดีมาก ( 4 )
แสดงออกถึง
พัฒนาการและ
ความก้าวหน้าใน
การเรี ยนรู ้มากและ
สะท้อนเจตคติที่ดี
ต่อการเรี ยนรู ้

คาอธิบายคุณภาพ
ดี ( 3 )
พอใช้ (2 )

แสดงถึง
พัฒนาการและ
ความก้าวหน้าใน
การเรี ยนรู ้
พอสมควรและ
สะท้อนเจตคติที่ดี
ต่อการเรี ยนรู ้
ชิ้นงานครอบคลุม ชิ้นงานครอบคลุม
เนื้อหาวิชาและมี เนื้อหาของรายวิชา
ความหลากหลาย แต่ไม่มีความ
หลากหลาย

แสดงออกถึง
พัฒนาการและ
ความก้าวหน้าใน
การเรี ยนรู ้
พอสมควรแต่ไม่
สะท้อนเจตคติที่ดี
ต่อการเรี ยนรู ้
ชิ้นงานไม่
ครอบคลุมเนื้อหา
แต่มีความ
หลากหลาย

ปรับปรุ ง ( 1)

แสดงออกถึง
3
พัฒนาการและ
ความก้าวหน้าใน
การเรี ยนรู ้นอ้ ย
และไม่สะท้อนเจต
คติที่ดีต่อการ
เรี ยนรู ้
2. ความ
ชิ้นงานไม่
3
ครอบคลุม
ครอบคลุมเนื้อหา
ของเนื้ อหา
ของรายวิชาและ
ไม่มีความ
หลากหลาย
3. การจัดการ การจัดเรี ยง
การจัดเรี ยง
การจัดเรี ยง
การจัดเรี ยง
2
ระบบและ
ส่ วนประกอบของ ส่ วนประกอบของ ส่ วนประกอบของ ส่ วนประกอบของ
ความมี
แฟ้มไว้อย่างเป็ น แฟ้มไว้อย่าง
แฟ้มยังไม่เป็ น
แฟ้มยังไม่เป็ น
ระเบียบ
ระบบครบถ้วน
ค่อนข้างเป็ นระบบ ระบบแต่งานมี
ระบบและงานขาด
เรี ยบร้อย
และเป็ นระเบียบ และมีความเป็ น
ความเรี ยบร้อย
ความเรี ยบร้อย
เรี ยบร้อยดี
ระเบียบเรี ยบร้อย พอสมควร
พอสมควร
4. ความ
แผ่นสรุ ปเขียนได้ แผ่นสรุ ปเขียนได้ แผ่นสรุ ปเขียน
แผ่นสรุ ปเขียน
2
ชัดเจนและ เข้าใจง่ายชัดเจน เข้าใจง่ายมีความ เข้าใจยาก ขาด เข้าใจนาก
ความ
และสมบูรณ์มาก ชัดเจนพอสมควร ความชัดเจน และ
สมบูรณ์ของ ทั้งรู ปแบบและ
ทั้งรู ปแบบและ
ความสมบูรณ์บาง
แผ่นสรุ ป
สาระ
สาระ
ประเด็น
นักเรี ยน

นา้ หนัก
จุดเน้ น
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เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน
ต่ากว่า 14
15-24
25-34
35 ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
1 ( ควรปรับปรุ ง )
2 ( พอใช้ )
3 ( ดี )
4 ( ดีมาก )

ตัวอย่ างที่ 2 เกณฑ์ การให้ คะแนนการทาโครงงานทดลองวิทยาศาสตร์
รายการประเมิน
ดีมาก( 4 )
1. การออกแบบการ แบบทดลองที่ใช้
ทดลอง
แสดงให้เห็นว่า
นักเรี ยนได้มีการ
วิเคราะห์ปัญหาและ
ออกแบบทดลองได้
ด้วยตนเองและ
สามารถทาการ
ทดลองได้อย่าง
เหมาะสม
2. การเก็บ
ข้อมูลที่ได้รับการ
รวบรวมข้อมูล
รวบรวมและจด
บันทึกไว้เป็ นลาดับ
ซึ่งสะท้อนผลการ
ทดลองได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยา
3. ผลการทดลอง
ในการรายงานผล
การทดลองมีการ
อธิบายผลการ
ทดลองชัดเจนมีการ
ใช้ขอ้ มูลจากแหล่ง
ต่างๆหรื อจากการ
ทดลองอื่นๆ
ประกอบคาอธิบาย

คาอธิบายคุณภาพ
ดี ( 3 )
พอใช้ ( 2 )
แบบการทดลองที่ใช้ แบบทดลองที่ใช้
แสดงให้เห็นว่า
แสดงให้เห็นว่า
นักเรี ยนได้นา
นักเรี ยนได้นา
ความคิด
ความคิด
กระบวนการทาง
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ใช้ใน วิทยาศาสตร์ แต่
การทดลองโดยมี
จาเป็ นต้องช่วยใน
การควบคุมตัวแปร การควบคุมตัวแปร
ต่างๆ
ข้อมูลที่ได้รับการจด ข้อมูลที่ได้รับจด
บันทึกไว้เป็ น
บันทึกไว้อย่างไม่
ตัวแทนของผลการ เป็ นระบบหรื อเป็ น
ทดลอง
ระบบขึ้นใน
ภายหลังได้รับการ
ช่วยเหลือจากครู
ในการรายงานผล
ในการรายงานผล
การทดลองแสดงให้ การทดลองมีการ
เห็นว่านักเรี ยนมี
แสดงผลการทดลอง
ความเข้าใจในผล
การสรุ ปผลยังไม่
การทดลองและรู ้วา่ สมบูรณ์ หรื อมีการ
จะอธิบายผลการ
สรุ ปผลแต่สรุ ป
ทดลองอย่างไร
หลังจากถูกถาม
คาถาม

ปรับปรุ ง ( 1 )
แบบทดลองที่ใช้
แสดงให้เห็นว่า
นักเรี ยนสามารถทา
การทดลองได้เมื่อ
ได้รับความ
ช่วยเหลือจากครู

ข้อมูลที่ได้รับจด
บันทึกไว้อย่างไม่
สมบูรณ์หรื อจด
บันทึกภายหลังจาก
ได้รับความ
ช่วยเหลือจากครู
ในการรายงานผล
การทดลองมีการ
แสดงผลการทดลอง
ขาดการสรุ ปผล
หรื อไม่สมบูรณ์
หรื อสับสน
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การพูดนาเสนอทา
ได้ชดั เจน ถูกต้อง
ผูฟ้ ังให้ความสนใจ มี
4. การนาเสนอผล ท่าทางน้ าเสี ยงและ
การทดลองด้วยปาก การสบสายตาผูฟ้ ังดี
เปล่า
มาก

การพูดนาเสนอ
ได้รับการจัดเตรี ยม
ด้วยความช่วยเหลือ
บางประการจากครู
แต่มีการนาเสนอผล
การทดลองการพูดมี
เหตุผลและใช้
ท่าทางประกอบ
น้ าเสี ยงและการ
สบตาผูฟ้ ังทาได้ดี

การพูดนาเสนอทา การพูดนาเสนอทา
ได้หลังจากได้รับ
ได้หลังจากได้รับ
การสอนจากครู มี การสอนจากครู
การใช้ท่าทาง
น้ าเสี ยง และการ
สบตาผูฟ้ ัง

เกณฑ์ การตัดสิ นระดับคุณภาพ
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ต่ากว่า 5
1 (ควรปรับปรุ ง)
6-9
2 (พอใช้)
10-13
3 (ดี)
14 ขึ้นไป
4 (ดีมาก)
กล่าวโดยสรุ ปจะเห็นได้วา่ Rubrics ทั้ง 2 รู ปแบบ เป็ นเสมือนเครื่ องมือที่ช่วยในการให้คะแนนในงานของ
นักเรี ยน ซึ่ งการประเมินงานของนักเรี ยนต้องสัมพันธ์กบั เกณฑ์และระดับคุณภาพของเกณฑ์เพื่อเป็ นการประกัน
คุณภาพของการประเมินด้วย ดังนั้นการกาหนดเกณฑ์และระดับคุณภาพของเกณฑ์จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างมากเพื่อบ่ง
บอกความเที่ยงตรงของการประเมิน ซึ่ งในที่สุดจะนาไปสู่ การประเมินตนเอง (Self–evaluation) และการ
ปรับปรุ งตนเอง (Self- adjustment)

วิธีการกาหนดเกณฑ์ การตัดสิ นระดับคุณภาพ
วิธีกาหนดเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพมีดงั นี้
1. พิจารณาค่ากลางจากระดับคะแนนที่กาหนดไว้
2. นาค่ากลางที่ได้มาคานวณหาค่าร้อยละของแต่ละระดับคะแนน จากนั้นจึงคานวณออกมาในรู ปคะแนนดิบ
3. กาหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับดังตัวอย่าง
จากตัวอย่างที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนการทาโครงงานทดลองวิยาศาสตร์ สามารถกาหนดเกณฑ์การตัดสิ น
คุณภาพดังนี้
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จากข้อมูลตารางที่ 2 พบว่ามีรายการที่จะ ประเมิน 4 ประเด็นด้วยกันกาหนดระดับคุณภาพ
ไว้ 4ระดับคือ 1 2 3 4 ดังนั้นคะแนนเต็มของการประเมินโครงการงานทดลองวิทยาศาสตร์จึงเท่ากับ 16
คะแนน
ขั้นแรก พิจารณาค่ากลางจากระดับคะแนนแต่ละช่วงที่กาหนดไว้ ผลที่ได้คือ 1.5
2.5 และ 3.5 ดังรู ป
1.5
1

2.5
2

3.5
3

4

ขั้นทีส่ อง นาค่ากลางที่ได้มาคานวณหาค่าร้อยละของแต่ละระดับคะแนนดังนี้
1.5 100 = 37.5% , 2.5100 = 62.5% , 3.5100 = 87.5%
4
4
4
จากนั้นจึงแปลงออกมาในรู ปคะแนนดิบ ดังนี้
37.5 16 = 6 , 62.516 = 10 , 87.516 = 14
100
100
100
ขั้นทีส่ าม กาหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับดังนี้
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ต่ากว่า 6
1 (ปรับปรุ ง)
6-9
2 (พอใช้)
10-13
3 (ดี)
14 ขึ้นไป
4 (ดีมาก)

เทคนิคการเขียนรายละเอียดการให้ คะแนน
1. กาหนดรายละเอียดขั้นต่าไว้ที่ 1 แล้วเพิ่มลักษณะที่สาคัญๆ สู งขึ้นมาทีละระดับ เช่นงานเขียนมีประเด็น
การประเมินคือ เนื้อหา การใช้ภาษา
การกาหนดรายละเอียดถ้าแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ควรกาหนดลักษณะย่อยที่สาคัญให้ได้ 4 ลักษณะ เช่น
เนื้อหา
1. สอดคล้องกับเนื้ อหา
2. ลาดับเนื้อหารชัดเจน
3. เรื่ องน่าสนใจ
4. มีจินตนาการ
การใช้ภาษา 1. ผิดพลาดมากแต่พอสื่ อความหมายได้
2. ถูกต้องส่ วนมากและสื่ อความหมายได้
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3. ผิดพลาดน้อย
เชื่อมโยงภาษาได้ดี
4. ถูกต้องเกือบทั้งหมด สละสลวย งดงาม
การกาหนดรายละเอียดแต่ละระดับ โดยนาลักษณะย่อยมาจัดลาดับความสาคัญมาเขียนบรรยายให้
ชัดเจนจากความสาคัญที่ต่าสุ ดและเพิ่มตัวแปรแต่ละระดับดังนี้
ระดับ 1 เนื้อหาที่เขียนสอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง
ระดับ 2 เนื้อหาที่เขียนสอดคล้องกับเนื้อเรื่ องและลาดับเรื่ อง
ได้ชดั เจน ไม่วกวน
ระดับ 3
เนื้ อหาที่เขียนสอดคล้องกับเนื้ อเรื่ องและลาดับเรื่ อง
ได้ชดั เจน ไม่วกวน สอดแทรกสาระบางอย่างทา
เรื่ องน่าสนใจ
ระดับ 4
เนื้ อหาที่เขียนสอดคล้องกับเนื้ อเรื่ องและลาดับเรื่ อง
ได้ชดั เจน ไม่วกวนสอดแทรกสาระบางอย่างทาให้
เรื่ องน่าอ่านแล้วเกิดจินตนาการ
2. กาหนดลักษณะย่อยระดับต่าสุ ดไว้ที่ระดับ 1 แล้วเพิ่มความถูกต้องขึ้นมาทีละระดับ
จากตัวอย่างในข้อที่ 1 สามารถนาเทคนิ คมาเขียนในประเด็น การใช้ภาษาดังนี้
การใช้ภาษา ระดับ 1 ภาษาผิดพลาดไม่เกิน 50 % (หรื อ 50 จุด)แต่พอสื่ อความหมายได้
ระดับ 2 ภาษาถูกต้อง 50 -70 % และสื่ อความหมายได้
ระดับ 3 ภาษาถูกต้อง 70 -90 % เชื่อมโยงภาษาได้ดี
ระดับ 4 ภาษาถูกต้อง 90 -100 % เป็ นภาษาที่สละสลวน งดงาม
การเขียนรายละเอียดการให้คะแนนในเชิงคุณภาพและปริ มาณ มีท้ งั จุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละ
แบบ สาหรับเชิงคุณภาพมีจุดเด่น คือ บางตัวแปรหรื อบางลักษณะไม่สามารถบรรยายได้เป็ นปริ มาณ เช่น ตัวแปรที่
เป็ นคาคุณศัพท์ เช่น สวยงาม ดี สนุกสนาน เป็ นต้น จุดด้อยคือ ในการแปรผลเชิงคุณภาพ เช่น คาว่า มาก น้อย
เล็กน้อยเหล่านี้ผปู ้ ระเมินจะเกิดความลาเอียง แสดงคุณภาพออกมาไม่เท่ากัน สาหรับจุดเด่นของเชิงปริ มาณ เรา
สามารถนับเป็ นแห่ง สัดส่ วน ร้อยละได้ แต่ก็มีจุดด้อยคือ แต่ละแห่งจะมีน้ าหนักที่ผดิ แตกต่างกัน เช่น ถ้าผิดเรื่ องการ
สะกดคา ผิดโดยทาให้ความหมายเปลี่ยน ย่อมมีขอ้ แตกต่างในเรื่ องน้ าหนัก เป็ นต้น ในการเขียนต้องพิจารณาถึงความ
เหมาะสม พยายามให้เป็ นปรนัยมากที่สุด
3. กาหนดตัวแปรย่อยมีน้ าหนักเท่ากันทุกตัว แล้วระบุตวั แปรที่หายไปเท่าไร ระดับคะแนนก็จะ
ลดหลัน่ ตามลาดับ เช่นการทารายงาน อาจมีประเด็นของรู ปแบบ เนื้ อหา ภาษา ความสะอาด ประณี ต ในกรณี น้ ีจะ
ยกตัวอย่างรู ปแบบ ที่เป็ นการเขียนรายละเอียดการให้คะแนนดังนี้
กาหนดลักษณะย่อยของรู ปแบบ ดังนี้ ปก คานา สารบัญ การอ้างอิง บรรณานุกรม จะเห็นว่าตัวแปร
ย่อยของรู ป มีอยู่ 5 ตัว วิธีเขียนอาจเขียนดังนี้
เนื้อหา

รู ปแบบ
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ระดับ 4 มีครบ คือ ปก คานา สารบัญ การอ้างอิง บรรณานุกรม
ระดับ 3 ขาด 1 ลักษณะ
ระดับ 2 ขาด 2 ลักษณะ
ระดับ 1 ขาด3 ลักษณะ

ข้ อดีของการประเมินโดยใช้ Scoring Rubric
1. ช่วยให้การคาดหวังของครู ที่มีต่อผลงานของนักเรี ยนบรรลุผลสาเร็ จได้ โดยนักเรี ยนเกิดความ
เข้าใจ และสามารถใช้ Rubric ต่อการประเมินและพัฒนาชิ้นงานของตน
2. ช่วยให้ครู เกิดความกระจ่างชัดยิง่ ขึ้นว่าต้องการให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้หรื อพัฒนาการอะไรบ้าง
3. ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถระบุคุณลักษณะจากงานที่เป็ นตัวอย่างได้ โดยใช้ Rubric ตรวจสอบ
4. ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถควบคุมตัวเองในการปฏิบตั ิงานเพื่อไปสู่ ความสาเร็ จ
5. เป็ นเครื่ องมือในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมปฏิบตั ิงานต่างๆ ของนักเรี ยนได้เป็ น
อย่างดี
6. ช่วยให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผูป้ กครอง ผูส้ นับสนุน ผูน้ ิเทศก์ ได้เกิดความเข้าใจเกณฑ์ ในการ
ตัดสิ นผลงานนักเรี ยนที่ครู ใช้
7. ช่วยในการให้เหตุผลประกอบการให้เกรดนักเรี ยนได้
8. ช่วยเพิ่มคุณภาพของนักเรี ยน

บทสรุป
เกณฑ์การให้คะแนนถือเป็ นเครื่ องมือสาหรับใช้ประเมินผลการเรี ยน เพื่ออธิ บายความสัมฤทธิ์ ผล
ของผูเ้ รี ยนโดยทัว่ ไปมี 3 แบบคือ 1. การกาหนดเกณฑ์โดยภาพรวม (Holistic Rubrics)2. การกาหนดเกณฑ์โดยแยก
เป็ นประเด็นย่อย (Analytic Rubrics) 3. การประเมินแยกส่ วนเฉพาะคุณลักษณะที่เด่น(Annotated Holistic Rubrics)
ดังนั้นการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ดีตอ้ งคานึงถึงงานที่ให้ทา
และมีความสอดคล้องระหว่างคะแนนกับ
จุดมุ่งหมายการประเมิน นอกจากนี้เกณฑ์ที่สร้างต้องเป็ นรู ปธรรม มีความชัดเจน เหมาะสมกับระดับชั้น เพื่อให้เกิด
ความยุติธรรมและปราศจากความลาเอียง
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บรรณานุกรม
สมศักดิ์ ภู่วภิ าดาวรรธน์

2544 : 139

www.music.sg.ac.th
สานักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2544 :12
บุญเรี ยง ขจรศิลป์

2544:60

อเนก เพียรอนุกุลบุตร

การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา กรุ งเทพมหานคร

อนันต์ ศรี โสภา

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
กรุ งเทพมหานคร

มัลลิกา บุนนาค

สถิติเพื่อการตัดสิ นใจ กรุ งเทพมหานคร
โรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531

สาอาง งานวิชา

เอกสารคาสอนการวิจยั ธุ รกิจการศึกษา กรุ งเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วิโรฒประสานมิตร , ม.ป.ป

