แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
ชื#อกลุ่ ม

ชัน#

คํ าชี& แจง : 1. ให้ ครู และนั กเรียนสังเกตพฤติ กรรมของนั กเรียนในระหว่ างเรียน แล้ วขีด  ลงในช่ อง
ที# ตรงกับระดับคะแนน
ลํ าดั บที)
!
!
!
!
!

ระดั บคะแนน
3
!
!

รายการประเมิ น
มีการแบ่ งหน้ าที- กันอย่ างเหมาะสม
ให้ ความร่ วมมือกันทํ างานอย่ างกระตื อรือร้น
การแสดงความคิดเห็ นการรับฟงั ความคิดเห็ น
ทํ างานด้ วยความตัง. ใจและรับผิดชอบ
ความมีน(ํ าใจช่ วยเหลือกัน
รวม

2. บันทึกการสังเกตพฤติกรรม
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ลงชื%อ....................................................ผู้ ประเมิน
................ /................ /................
เกณฑการใหคะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
12 – 15
ดี1
8 – 11
พอใช
ต่ํากวา 8
ปรับปรุง

ให
ให
ให

3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/ผังความคิด

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกลุม………………………………………... ชั้น…………...........กิจกรรม………………………………....................
คําชี้แจง : ใหผูประเมิน ขีด / ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน โดยใหศึกษาเกณฑการใหคะแนนผลงาน
ผูประเมิน
ประเด็นที่ประเมิน
ตนเอง
เพื่อน
ครู
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
ตรงตามจุดประสงคที่กําหนด
มีความถูกตองสมบูรณและเปนปจจุบัน
มีความคิดสรางสรรค
มีความเปนระเบียบ
เสร็จเรียบรอยตามเวลาที่กําหนด
รวม
เฉลี่ย
ลงชื%อ....................................................ผู้ ประเมิน (ตนเอง/เพื( อน/ครู )
................ /................ /................

เกณฑการใหคะแนนผลงาน
ประเด็นที่ประเมิน

คะแนน

1.ผลงานตรงตาม
จุดประสงคที่กําหนด

4
ผลงานสอดคลองกับจุ
ดประสงคทุกประเด็น

3
ผลงานสอดคลองกับ
จุดประสงคเปนสวนใหญ

2.ผลงานมีความ
ถูกตองสมบูรณ
และเปนปจจุบัน

เนื้อหาสาระของผลงาน
ถูกตอง ครบถวน
เปนปจจุบัน

เนื้อหาสาระของผลงาน
ถูกตอง ครบถวน
เปนสวนใหญ

3.ผลงานมีความคิด
สรางสรรค

ผลงานมีแนวคิดแปลกใหม
แตยังไมเปนระบบ

4.ผลงานมีความเปน
ระเบียบ

ผลงานแสดงออกถึงความ
คิดสรางสรรคแปลกใหม
และเปนระบบ
ผลงานมีความเปนระเบียบ
แสดงออกถึงความประณีต

5.ผลงานเสร็จตาม
เวลาที่กําหนด

สงผลงานตามเวลา
ที่กําหนด

เกณฑ์ คุ ณภาพ

ผลงานสวนใหญมีความเปน
ระเบียบแตมีขอบกพรอง
บางสวน
สงผลงานชากวาเวลา
ที่กําหนด 1-2 วัน

17-20 =ดีมาก 13-16 = ดี

2
ผลงานสอดคลอง
กับจุดประสงค
บางประเด็น
เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกตอง
ครบถวนเปนบาง
ประเด็น
ผลงานมีความนา
สนใจแตยังไมมี
แนวคิดแปลกใหม
ผลงานมีความเปน
ระเบียบแตมีขอ
บกพรองบางสวน
สงผลงานชากวา
เวลาที่กําหนด 3-5
วัน

9-12 = ปานกลาง

1
ผลงานไมสอดคลอง
กับจุดประสงค
เนื้อหาสาระของ
ผลงานไมถูกตอง
เปนสวนใหญ
ผลงานไมแสดงแนว
คิดใหม
ผลงานสวนใหญ
ไมเปนระเบียบและ
มีขอบกพรอง
สงผลงานชากวา
เวลาที่กําหนด
5 วัน

5-8 = ปรับปรุง

แบบประเมินการนําเสนอ
ชื่อกลุม……………………………………….. ชั้น………… กิจกรรม……………………………….
คําชี้แจง ใหนักเรียนประเมิน โดยกาเครื่องหมาย / ลงในชองระดับคะแนนใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด
ระดับคะแนน รวม
หมายเหตุ
รายการประเมิน
3 2 1
1. ความมั่นใจและความเหมาะสมของบทบาทการนําเสนอ
2. ความถูกตองขอมูล สาระ ความรู
3. การแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค
คะแนนรวม
เกณฑการตัดสิน

ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 6 ขึ้นไป จึงจะถือวาผานเกณฑ
ลงชื่อ....................................................ผูประเมิน
................ /................ /................

เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นการประเมิน

เกณฑการใหคะแนน / ระดับคุณภาพ
3
2
1
1.ความมั่นใจและความเหมาะสม มีความมั่นใจและแสดง แสดงบทบาทเหมาะสม
แสดงบทบาทเหมาะสม
ของบทบาทการนําเสนอ
บทบาทเหมาะสม
เสียงดังปานกลาง
เสียงเบา
เสียงดังฟงชัด
ลีลาประกอบดี
ลีลาประกอบ
ลีลาประกอบดีมาก
คอนขางนอย
2. ความถูกตองขอมูล สาระ
เนื้อหาสาระถูกตอง
เนื้อหาสาระถูกตอง
เนื้อหาสาระถูกตอง
ความรู
ครบถวน
เปนสวนมาก
เปนสวนนอย
3. การแสดงออกถึงความคิด
มีการนําอุปกรณ
มีการนําอุปกรณมาประกอบ มีการนําอุปกรณ
ริเริ่มสรางสรรค
มาประกอบการ
การนําเสนอ ดี
มาประกอบการ
นําเสนอ ดีมาก
นําเสนอ คอนขางนอย

