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พฤติกรรม

ท่ีประเมิน

1. การด าเนินการ

น าเสนอรายงาน

10

1.1 การน าเข้าสู่

การน าเสนอรายงาน

2 

มีการน าเข้าสู่การ

น าเสนอรายงานได้ดีมาก


มีการน าเข้าสู่การ

น าเสนอรายงานได้ดี


มีการน าเข้าสู่การ

น าเสนอรายงานได้

ปานกลาง


มีการน าเข้าสู่การ

น าเสนอรายงานได้

น้อย


ไม่มีการน าเข้าสู่การ

น าเสนอรายงาน

1.2 การก าหนด

วัตถุประสงค์

2  มีการก าหนด

วัตถุประสงค์ในการ

น าเสนอรายงาน

ได้ดีมาก



มีการก าหนด

วัตถุประสงค์

ในการน าเสนอรายงาน

ได้ดี



มีการก าหนด

วัตถุประสงค์

ในการน าเสนอรายงาน

ได้ปานกลาง



มีการก าหนด

วัตถุประสงค์

ในการน าเสนอ

รายงานได้น้อย



ไม่มีการก าหนด

วัตถุประสงค์

ในการน าเสนอรายงาน

1.3 รูปแบบการ

น าเสนอ

2 

มีการใช้รูปแบบการ

น าเสนอท่ีน่าสนใจดีมาก


มีการใช้รูปแบบการ

น าเสนอท่ีน่าสนใจดี


มีการใช้รูปแบบการ

น าเสนอท่ีน่าสนใจปาน

กลาง


มีการใช้รูปแบบ

การน าเสนอท่ี

น่าสนใจน้อย


ไม่มีการใช้รูปแบบการ

น าเสนอท่ีน่าสนใจ

1.4 การแต่งกาย 

การใช้ภาษา 

ท่าทางและน  าเสียง

2 

มีการแต่งกาย การใช้

ภาษา ท่าทางและ

น  าเสียงในการน าเสนอ

รายงานได้ดีมาก



มีการแต่งกาย การใช้

ภาษา ท่าทางและ

น  าเสียงในการน าเสนอ

รายงานได้ดี



มีการแต่งกาย การใช้

ภาษา ท่าทางและ

น  าเสียงในการน าเสนอ

รายงานได้ปานกลาง



มีการแต่งกาย การ

ใช้ภาษา ท่าทาง

และน  าเสียงในการ

น าเสนอรายงานได้

น้อย



ขาดการแต่งกาย การ

ใช้ภาษา ท่าทางและ

น  าเสียงในการน าเสนอ

รายงาน

1.5 การใช้เวลา 2 มีการใช้เวลาในการ

น าเสนอรายงานได้

อย่างเหมาะสมได้

ดีมาก

มีการใช้เวลาในการ

น าเสนอรายงานได้

อย่างเหมาะสมได้ดี

มีการใช้เวลาในการ

น าเสนอรายงานได้

อย่างเหมาะสมได้

ปานกลาง

มีการใช้เวลาใน

การน าเสนอ

รายงานได้อย่าง

เหมาะสมได้น้อย

การใช้เวลาในการ

น าเสนอรายงานไม่

เป็นไปตามท่ีก าหนด

2. เนื อหาในการ

น าเสนอรายงาน

20

2.1 ความสมบูรณ์ 5 

เนื อหาในการน าเสนอ

รายงานมีความสมบูรณ์

ร้อยละ 80 ขึ นไป


เนื อหาในการน าเสนอ

รายงานมีความสมบูรณ์

ร้อยละ 70-79


เนื อหาในการน าเสนอ

รายงานมีความสมบูรณ์

ร้อยละ 60-69


เนื อหาในการ

น าเสนอรายงานมี

ความสมบูรณ์   

ร้อยละ 50-59



เนื อหาในการน าเสนอ

รายงานมีความ

สมบูรณ์ต่ ากว่า      

ร้อยละ 50
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2.2 ความถูกต้อง 5 

เนื อหาในการน าเสนอ

รายงานมีความถูกต้อง

ร้อยละ 80 ขึ นไป


เนื อหาในการน าเสนอ

รายงานมีความถูกต้อง

ร้อยละ 70-79


เนื อหาในการน าเสนอ

รายงานมีความถูกต้อง

ร้อยละ 60-69


เนื อหาในการ

น าเสนอรายงานมี

ความถูกต้อง    

ร้อยละ 50-59



เนื อหาในการน าเสนอ

รายงานมีความถูกต้อง

ต่ ากว่าร้อยละ 50

2.3 ความชัดเจน 5 
เนื อหาในการน าเสนอ

รายงานชัดเจน      

ร้อยละ 80 ขึ นไป


เนื อหาในการน าเสนอ

รายงานชัดเจนดี    

ร้อยละ 70-79


เนื อหาในการน าเสนอ

รายงานชัดเจน       

ร้อยละ 60-69


เนื อหาในการ

น าเสนอรายงาน

ชัดเจน            

ร้อยละ 50-59



เนื อหาในการน าเสนอ

รายงาน

ชัดเจนต่ ากว่าร้อยละ 

50

2.4 ความต่อเน่ือง 5 

เนื อหาในการน าเสนอ

รายงานมีความต่อเน่ือง

ดีมาก


เนื อหาในการน าเสนอ

รายงานมีความ

ต่อเน่ืองดี


เนื อหาในการน าเสนอ

รายงานมีความต่อเน่ือง

ปานกลาง


เนื อหาในการ

น าเสนอรายงานมี

ความต่อเน่ืองน้อย


เนื อหาในการน าเสนอ

รายงานขาดความ

ต่อเน่ือง

3. การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

5 

มีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

น าเสนอรายงานได้ดีมาก

มีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

น าเสนอรายงานได้ดี

มีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

น าเสนอรายงานได้

ปานกลาง

มีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

น าเสนอรายงานได้

น้อย

ขาดการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

น าเสนอรายงาน

4. วิธีการสรุป

ในการน าเสนอ

รายงาน

5

4.1 ความครอบคลุม 3 

มีความครอบคลุมใน

การสรุปการน าเสนอ

รายงานร้อยละ 80   

ขึ นไป



มีความครอบคลุมใน

การสรุปการน าเสนอ

รายงานร้อยละ 70-79


มีความครอบคลุมใน

การสรุปการน าเสนอ

รายงานร้อยละ 60-69


มีความครอบคลุม

ในการสรุปการ

น าเสนอรายงาน

ร้อยละ 50-59



มีความครอบคลุมใน

การสรุปการน าเสนอ

รายงานต่ ากว่า      

ร้อยละ 50

4.2 ความชัดเจน 2 
มีความชัดเจนในการ

สรุปการน าเสนอ

รายงานร้อยละ 80   

ขึ นไป



มีความชัดเจนในการ

สรุปการน าเสนอ

รายงานร้อยละ 70-79


มีความชัดเจนในการ

สรุปการน าเสนอ

รายงานร้อยละ 60-69


มีความชัดเจนใน

การสรุปการ

น าเสนอรายงาน

ร้อยละ 50-59



มีความชัดเจนในการ

สรุปการน าเสนอ

รายงาน

ต่ ากว่าร้อยละ 50

รวม 40

คะแนนจริง = ......................................... คะแนน

ข้อเสนอแนะ 

คะแนนรวมท่ีได้ * คะแนนในรายวิชา = 

200
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