
ส่วนท่ี 3 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 

 
 คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะ.สุภาพบุรุษ.-.สุภาพสตรี.ตามแนวทางเบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย .เพื่อใช้ส่งเสริม.สนับสนุนพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 
สุภาพบุรุษ.-.สุภาพสตรี.ตามแนวทางเบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.ให้สามารถจัด
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ.นักเรียนสามารถน า.ทักษะ.และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง.และมีประสิทธิภาพ.มีเครื่องมือวัด.และประเมินผลตามกิจกรรมต่างๆ.ดังต่อไปนี้ 
 1..แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 2..แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 
 3..แบบประเมินผลงาน 
 4..แบบสัมภาษณ์  
 5..แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
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แบบส ำรวจควำมพึงพอใจกำรจัดกิจกรรม 
พัฒนำคุณลักษณะ.สุภำพบุรุษ.-.สุภำพสตรี.ตำมแนวทำงเบญจวิถี. 

กลุ่มโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย 
 

วิถีที่.........เร่ือง............................................................ 
 

ค ำชี้แจง..แบบส ารวจความพึงพอใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดกิจกรรมท่ีมีต่อการด าเนินงานตามคู่มือการจัดกิจกรรม.ซึ่งแบ่งออกเป็น.3.ส่วน.ดังนี้  
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ 
 ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์ดังนี้ 
  ระดับ  5  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ระดับ  4  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
  ระดับ  3  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  ระดับ  2  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
  ระดับ  1  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถำนภำพของผู้ตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 
ค ำช้ีแจง  โปรดกาเครื่องหมาย ✓ลงใน ( ) หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริง 
   1).สถานภาพผู้ตอบแบบส ารวจ 
  ( ) ผู้บริหาร   
  ( ).ครู   
  ( ).บุคลากร 
  ( ).นักเรียน   
  ( ).อื่นๆ................................................  
 2).ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะสุภาพบุรุษ.-.สุภาพสตรี.                   
ตามแนวทางเบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
                   ( ).มากกว่า 3 ปี 
  ( ).น้อยกว่า 3 ปี 
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ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่อกำรจัดกิจกรรม 

 

ท่ี 
 

รำยกำร 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก
ที่สุด 
(5) 

มำก 
 

(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1 เนื้อหาการจัดกิจกรรม      
1).กิจกรรมแต่ละวิถีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน      
2).เนื้อหากิจกรรมน่าสนใจ       
3).กิจกรรมมีเนื้อหาเหมาะสม      
4).เนื้อหากิจกรรมสามารถให้ความรู้ตามเบญจวิถี      

 5) เนื้อหากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะสุภาพบุรุษ.- 
  .สุภาพสตรี..ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2 การด าเนินกิจกรรม      
1).การจัดกิจกรรมน่าสนใจ      
2).การจัดกิจกรรมใช้ระยะเวลาอย่างเหมาะสม      
3).มีส่ือเอกสารท่ีเหมาะสม      
4).ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ      
5).มีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม      

3 การให้ความรู้ของผู้จัดกิจกรรม      
1).ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา 
    แต่ละวิถี 

     

2).ผู้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ได้ในระดับ      
3).จัดกิจกรรมมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม      
4).ผู้จัดกิจกรรมสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้      
5).ผู้จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น      

4 ความคาดหวังของการจัดกิจกรรม      
1).ท่านได้รับความรู้และประสบการณ์จากการจัด 
   กิจกรรม 

     

2).ท่านมีความเข้าใจในกระบวนการพฒันา
คุณลักษณะสุภาพบุรุษ.-.สุภาพสตรี. 
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ท่ี 
 

รำยกำร 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก
ที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

 3).ท่านคิดว่าหลังได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรม 
   จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กระบวนการ 
   การพัฒนาคุณลักษณะสุภาพบุรุษ.-.สุภาพสตรีฯ. 

     

4).ท่านคิดว่าจะสามารถน าความรู้เรื่องการพัฒนา 
   คุณลักษณะสุภาพบุรุษ.-.สุภาพสตรีฯ  
   ไปขยายผลได้ 

     

5).ท่านคิดว่าจะน าความรู้และประสบการณ์ไป 
   ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

     

 
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติกิจกรรม  
 

วิถีที่.................. เร่ือง............................................................................................. ....................... 
ชื่อกลุ่ม.............................................................. จ ำนวนสมำชิก..................................................... 
 
ค ำช้ีแจง..แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม.ใช้แนวทางของเดรมมิ่ง (PDCA).มาประยุกต์ใช้ใน
การก าหนดข้อค าถาม.โดยแบ่งเป็น.2 ตอน ดังนี้  
 

 ตอนท่ี 1 แบบสังเกตเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า.โดยให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย.(✓) 
ลงในช่องความเหมาะสมของระดับพฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรมตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ.ดังนี้ 
  ระดับ  5  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ระดับ  4  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
  ระดับ  3  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  ระดับ  2  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
  ระดับ  1  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 

 

ท่ี 
 

รำยกำร 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก
ที่สุด 
(5) 

มำก 
 

(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

 กำรวำงแผน (P)      
1 การปรึกษาหารือ วางแผนในการปฏิบัติกิจกรรม      
2 การร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์และแนวทาง 

ในการปฏิบัติกิจกรรม 
     

 กำรปฏิบัติงำน (D)      
3 การจูงใจให้สมาชิกร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม      
4 การร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมาย      
5 การร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุวัตถุประสงค์      
 กำรประเมินตนเอง (C)      
6 การมีส่วนร่วมในการประเมินขัน้ตอนปฏิบัติ

กิจกรรม 
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ท่ี 
 

รำยกำร 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก
ที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

7 การมีส่วนร่วมในการสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
ของกลุ่ม 

     

 กำรปรับปรุงงำน (A)      
8 การร่วมกันก าหนด.แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ

กิจกรรม และปรับปรุงให้ดีขึ้น 
     

9 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นถึงการ
ปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่ม 

     

10 การมีส่วนร่วมในการสรุปองค์ความรู้ของกลุ่ม      
 รวม      

 
ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 เกณฑ์ คะแนนเฉล่ีย  4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย  3.51 - 4.50 มาก 
  คะแนนเฉล่ีย  2.51 - 3.50 ปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย  1.51 - 2.50 น้อย 
  คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.50 น้อยท่ีสุด 
 
      ลงช่ือ.................................ผู้สังเกต 
            (.................................) 
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แบบประเมินผลงำน 
 

วิถีที่.................. เร่ือง............................................................................................. ....................... 
ชื่อกลุ่ม.............................................................. จ ำนวนสมำชิก..................................................... 
 

ค ำชี้แจง..ให้ผู้ประเมินพิจารณาผลงานแต่ละกลุ่ม.และเขียนเครื่องหมาย (✓) ลงในช่องการปฏิบัติ 
ดังนี้  
    เกณฑ์การประเมินปฏิบัติได้ครบ  5 รายการ  อยู่ในระดับดี 
    เกณฑ์การประเมินปฏิบัติได้         3 - 4   รายการ  อยู่ในระดับพอใช้ 
    เกณฑ์การประเมินปฏิบัติได้น้อยกว่า 3 รายการ  อยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 

ท่ี รำยกำรประเมิน 
กำรปฏิบัติ 

หมำยเหตุ 
มี ไม่มี 

1     
2     
3     
4     
5     

 รวม    
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลกำรประเมิน         ระดับดี    ระดับพอใช้  ระดับควรปรับปรุง 
 
      ลงช่ือ...................................ผู้ประเมิน 
                               (...................................) 
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แบบสัมภำษณ์ 
 

เร่ืองที่สัมภำษณ์...........................................................................................................................  
วันที่สัมภำษณ.์............................................................................... .............................................. 
ชื่อผู้สัมภำษณ.์............................................................................................................................ . 
ชื่อผู้รับกำรสัมภำษณ.์................................................................................................................... 
 

หัวข้อในกำรสัมภำษณ์ 
 1..ท่านเห็นว่ากิจกรรมในวิถีท่ี...........ให้ความรู้และทักษะกับท่านอย่างไรบ้าง 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

 2..ท่านสามารถน าหลักการ.ความรู้.และทักษะท่ีได้ไปส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะ.สุภาพบุรุษ.-.สุภาพสตรี.ตามแนวทางเบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3..ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
       ลงช่ือ...................................ผู้สัมภาษณ์
                                (...................................) 
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บันทึกกำรปฏิบัติกิจกรรมกิจกรรมต่ำงๆ 
แบบบันทึกผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรม (......................................) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ...../.....       สัปดาห์ท่ี ..... (ระหว่างวันท่ี .....-..... /........................./……......) 

เลขที่ ชื่อ-สกุล                            
ผลการประเมิน

ประจ าวันท่ี 
ผลการประเมินราย

สัปดาห์ หมำยเหตุ 
     0 1 2 3 สรุป 

1            พฤติกรรมบ่งชี้ 
0 = ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
1 = เข้าร่วมกิจกรรม 
2 = เข้าร่วมกิจกรรม/ 
      ให้ความร่วมมือ 
      ในการปฏิบัติ 
      กิจกรรม 
3 = เข้าร่วมกิจกรรม/ 
      ให้ความร่วมมือ 
      ในการปฏิบัติ 
      กิจกรรม และ 
      ปฏิบัติกิจกรรม 
      ด้วยความต้ังใจ  
      สามารถเป็น     
      แบบอย่างที่ดีได้ 

สรุป 
0 = ต้องปรับปรุง 
1 = พอใช้ 
2 = ดี 
3 = ดีเย่ียม 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
..../.........../...... 

2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
 

ลงช่ือ    ครูท่ีปรึกษา ลงช่ือ    ครูท่ีปรึกษา 
      (..............................................)        (..............................................) 
                  ผู้ประเมิน             ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินกำรสังเกตพฤติกรรม 
วิถีที่ …………………………………………….. 

ค ำช้ีแจง.:.ให้ครูผู้สอนประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน.โดยใส่ระดับคะแนน.ลงในตาราง
ท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 

 

ท่ี 

 

ชื่อ - นำมสกุล 
……

……
……

……
……

……
……

…
……

……
……

……
……

……
……

….
 

                                       

……
……

……
……

……
……

……
…

……
.…
……

……
……

……
……

….
. 

……
……

……
……

……
……

……
…

……
.…
……

……
……

……
……

….
. 

รว
ม 

สรุปผล 

กำรประเมิน 

3 3 3 9 ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
3 หมายถึง  ดีมาก                        อยู่ในช่วงคะแนน      7.-.9   คะแนน 
2 หมายถึง   ดี             อยู่ในช่วงคะแนน      4.-.6   คะแนน 
1 หมายถึง   พอใช้              อยู่ในช่วงคะแนน      1.-.3   คะแนน 
0 หมายถึง   ไม่ผ่าน             คะแนน                   0     คะแนน 
 

 
 

               ลงช่ือ                                 ผู้ประเมิน 
( ……………………………………… ) 

 ครูผู้จัดกิจกรรม  
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แบบบันทึกควำมดีของนักเรียนรำยบุคคล 
 

ช่ือ.............................................................เลขท่ี.............ช้ัน............ 
 
 

วัน/เดือน/ป ี ควำมดีที่ท ำ ผู้รับรอง 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

สรุปผลเด็กดีรอบสัปดำห์ 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
       ลงช่ือ.....................................ผู้รับรอง 
                  (.....................................) 
                                                                           หัวหน้าห้อง 
       ลงช่ือ.....................................ผู้รับรอง 
                  (.....................................) 
                                                                          ครูท่ีปรึกษา 
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แบบประเมินพฤติกรรมนักเรยีนด้ำนควำมซื่อสัตย์ 
 

ค ำชี้แจง  ใส่เครื่องหมาย✓ลงในช่องท่ีนักเรียนปฏิบัติตามความเป็นจริง 
 

รำยกำรปฏิบัติ 
ระดับปฏิบัติ 

3 2 1 0 

ควำมซ่ือสัตย์  

1. ไม่พูดปด.............................................................................................. 

    

2. ไม่ลักขโมย..........................................................................................     

3. เก็บส่ิงของได้แล้วส่งคืน.......................................................................     

4. ไม่หยิบฉวยของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง................................................     

5. ท าผิดแล้วยอมรับผิด...........................................................................     

6. ปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียน......................................     

7. ไม่ลอกการบ้านเพื่อน..........................................................................     

8. การท าความสะอาดภายในห้องเรียน...................................................     

9. การท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน....................................................     

10. ไว้วางใจได้ท้ังต่อหน้าและลับหลัง.....................................................     

รวม     

 
เกณฑ์กำรประเมิน     ระดับคุณภำพ  
 

24 - 30 คะแนน หมายถึง ดีเย่ียม    0 หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติ  
21 - 23 คะแนน หมายถึง ดี    1 หมายถึง ปฏิบัติน้อย  
18 - 20 คะแนน หมายถึง พอใช้    2 หมายถึง ปฏิบัติมาก  
น้อยกว่า 18 คะแนนหมายถึง ควรปรับปรุง   3 หมายถึง ปฏิบัติมากท่ีสุด 
 
       ลงช่ือ.....................................ผู้ประเมิน 
                           (.....................................) 
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แบบประเมินควำมคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำวินัย 
ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย 

*************************************************************************** 
 

ช่ือ-นามสกุล.....................................................ชั้น............................ เลขท่ี......................... 
 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องว่างทางขวามือท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของ 
นักเรียนมากท่ีสุด โดยพิจารณาแต่ละข้อดังนี้  
   ระดับมาก   หมายถึง  นักเรียนเห็นด้วยในระดับมาก  
   ระดับปานกลาง   หมายถึง  นักเรียนเห็นด้วยในระดับปานกลาง  
   ระดับน้อย   หมายถึง  นักเรียนเห็นด้วยในระดับน้อย 
 

ข้อที่ ข้อควำม 

ระดับควำมคิดเห็น 

มำก 
ปำน 

กลำง 
น้อย 

1 หลังท ากิจกรรมการพัฒนาวินัยนกัเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง 

นักเรียนมีความรู้.ความเข้าใจในเรื่องการมีวินัยเพิม่ข้ึน 

   

2 เนื้อหาในกิจกรรมการพัฒนาวนิัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ 

ต่อตนเอง สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของนักเรียนในปัจจุบัน 

   

3 กิจกรรมท่ีใช้ในการพัฒนาวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง

ของนักเรียนมีความน่าสนใจ.และมีความหลากหลาย 

   

4 กิจกรรมการพัฒนาวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง     

ของนักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

   

5 เวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม    

6 นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากกิจกรรม.การพัฒนาวนิัย

นักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเองน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

   

7 ส่ือ.อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม.สอดคล้อง 

กับกิจกรรม 
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บันทึกจิตสำธำรณะ  
ประกอบกำรเรียนกิจกรม เรื่อง จิตสำธำรณะ 

ชื่อ.....................................................................................................................เลขที่........... 

คร้ังที่ วัน เดือน ป ี กิจกรรมที่ปฏิบัติ ลงชื่อรับรอง หมำยเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

เกณฑ์กำรประเมินบันทึกจิตสำธำรณะ 
 

ระดับ ดี = นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะพร้อมบันทึกในบันทึกจิตสาธารณะ.3 ครั้งขึ้นไป/สัปดาห์       
มีการลงช่ือรับรองจากครู หรือบุคลากรในโรงเรียน มีรายละเอียดแสดงไว้ในการบันทึกแต่ละครั้งมาก.เป็นการ
ปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะท่ีถูกต้อง.เหมาะสม.และหลากหลาย 
 

ระดับ พอใช้ = นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะพร้อมบันทึกในบันทึกจิตสาธารณะ 2 ครั้ง/สัปดาห์ มีการ
ลงช่ือรับรองจากครู หรือบุคลากรในโรงเรียน มีรายละเอียดแสดงไว้ในการบันทึกแต่ละครั้งพอสมควร เป็นการ
ปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะท่ีถูกต้อง.แต่ซ้ าๆ.กันไม่หลากหลาย 
 

ระดับ ปรับปรุง = นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะพร้อมบันทึกในบันทึกจิตสาธารณะ 0 - 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
มีการลงช่ือรับรองจากครู .หรือบุคลากรในโรงเรียน .หรือบันทึกหลายครั้งแต่ไม่มีการลงช่ือรับรอง/                
มีรายละเอียดแสดงไว้ในการบันทึกแต่ละครั้งเล็กน้อย.แต่บางส่วนผิดหรือไม่ชัดเจน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ก่อนเริ่มเรียนกิจกรรมในช่ัวโมงอื่นๆ ต่อไปทุกครั้ง ครูควรยกตัวอย่าง.และชมเชยการท ากิจกรรมของ
นักเรียนบางคนสลับกันไปในแต่ละสัปดาห์.เพื่อเสริมแรงให้นักเรียนท ากิจกรรมจิตสาธารณะต่อไป  



 

53 

แบบประเมินกำรน ำเสนอผลงำน 
 
กลุ่มที่..................................... 
สมำชิกของกลุ่ม  1. ............................................ 2. .................................................  
    3. ............................................ 4. ................................................. 
    5. ............................................ 6. ................................................. 

 

ล ำดับ
ท่ี 

รำยกำรประเมิน 
คุณภำพผลงำน 

3 2 1 
1 น าเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง    
2 การน าเสนอมีความน่าสนใจ    
3 ความเหมาะสมกับเวลา    
4 การกล้าแสดงออก    
5 บุคลิกภาพ.น้ าเสียงเหมาะสม    

รวม    
 
 
 
 

       ลงช่ือ...............................................ผู้ประเมิน 
                                                    .............../...................../............. 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 กาน าเสนอผลงานสมบูรณ์ชัดเจน   ให้ 3  คะแนน 
 การน าเสนอผลงานยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อย  ให้ 2 คะแนน 
 การน าเสนอผลงานยังมีข้อบกพร่องเป็นส่วยใหญ่ ให้ 1 คะแนน 
 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
11 - 15 ดี 
6 - 10 พอใช้ 
1 - 5 ปรับปรุง 
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    สรุปผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของนักเรียนตำมที่โรงเรียนก ำหนดโดยคิดเป็นค่ำร้อยละ 
ระดับช้ันปีท่ี ........................ ประจ ำเดือน ............................................................. 

 

รำยชื่อ 
ชื่อกิจกรรม รวมจ ำนวนกิจกรรม รวมร้อยละ 

กิจกรรมหน้ำเสำธง กิจกรรมวันส ำคัญ กำรเข้ำชั้นเรียน   

      

      

      

      

      

      

      

      

 
  ลงช่ือ.....................................ผู้รับรอง                  ลงช่ือ.....................................ผู้รับรอง                 ลงช่ือ.....................................ผู้รับรอง 
            (.....................................)                                (.....................................)                                (.....................................) 
                    ประธานนักเรียน                                           ครูท่ีปรึกษา                                           ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม



 

 


