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1. กำรเรียบเรียง

รำยงำน

4

1.1 กำรใช้ภำษำทำงวิชำกำร 2  ใช้ภำษำทำงวิชำกำรในกำร

เขียนถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ 

ไม่มีค ำผิด อ่ำนและเข้ำใจได้ดี

มำก

 ใช้ภำษำทำงวิชำกำรในกำร

เขียนได้ มีค ำผิดบ้ำง และ

เข้ำใจได้ดี

 ใช้ภำษำทำงวิชำกำรในกำรเขียน

ได้ปำนกลำง มีค ำผิดปำนกลำง  

และเข้ำใจได้ปำนกลำง

 ใช้ภำษำทำงวิชำกำรในกำร

เขียนได้น้อย มีค ำผิดมำก  และ

เข้ำใจได้น้อย

 ใช้ภำษำทำงวิชำกำรใน

กำรเขียนไม่ได้ มีค ำผิด

มำกและไม่เข้ำใจ

1.2 รูปแบบกำรจัดท ำรำยงำน 1  รูปแบบรำยงำนถูกต้องเรียบร้อย

 กำรจัดหน้ำกระดำษถูกต้อง ย่อ

หน้ำถูกต้อง ขนำดอักษรถูกต้อง

 รูปแบบรำยงำนมีผิดเล็กน้อย

 กำรจัดหน้ำกระดำษมีผิด

เล็กน้อย ย่อหน้ำมีผิดบ้ำง 

ขนำดตัวอักษรไม่ถูกต้องบ้ำง

 รูปแบบรำยงำนมีผิดปำนกลำง 

กำรจัดหน้ำกระดำษมีผิดปำน

กลำง ย่อหน้ำมีผิดปำนกลำง 

ขนำดตัวอักษรถูกต้องปำนกลำง

 รูปแบบรำยงำนมีผิดมำก กำร

จัดหน้ำกระดำษมีผิดมำก ย่อ

หน้ำมีผิดมำก ขนำดตัวอักษร

ไม่ถูกต้องมำก

 รูปแบบรำยงำนไม่ถูกต้อง

เลย กำรจัดหน้ำกระดำษ

ไม่ถูกต้องเลย ย่อหน้ำไม่

ถูกต้องเลย ขนำด

ตัวอักษรไม่ถูกต้องเลย1.3 กำรเขียนอ้ำงอิง 1  อ้ำงอิงตำมรูปแบบของ APA ได้

ถูกต้องครบถ้วนร้อยละ 80 ข้ึนไป

 อ้ำงอิงตำมรูปแบบของ APA 

ได้ถูกต้องครบถ้วนร้อยละ 

70-79

 อ้ำงอิงตำมรูปแบบของ APA ได้

ถูกต้องครบถ้วนร้อยละ 60-69

 อ้ำงอิงตำมรูปแบบของ APA 

ได้ถูกต้องครบถ้วนร้อยละ 

50-59

 อ้ำงอิงตำมรูปแบบของ 

APA ได้ถูกต้องครบถ้วน

น้อยกว่ำร้อยละ 50
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ผลกำรประเมิน
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2. เน้ือหำ 6

2.1 ควำมสมบูรณ์และ

ควำมถูกต้อง

2  เน้ือหำครบถ้วน ถูกต้องและ

ครอบคลุมตำมวัตถุประสงค์ของ

หัวข้อร้อยละ 80 ข้ึนไป

 เน้ือหำครบถ้วน ถูกต้องและ

ครอบคลุมตำมวัตถุประสงค์

ของหัวข้อร้อยละ 70-79

 เน้ือหำครบถ้วน ถูกต้องและ

ครอบคลุมตำมวัตถุประสงค์ของ

หัวข้อร้อยละ 60-69

 เน้ือหำครบถ้วน ถูกต้องและ

ครอบคลุมตำมวัตถุประสงค์

ของหัวข้อร้อยละ 50-59

 เน้ือหำครบถ้วน ถูกต้อง

และครอบคลุมตำม

วัตถุประสงค์ของหัวข้อ

น้อยกว่ำร้อยละ 50

2.2 สืบค้นข้อมูลและ

กำรใช้แหล่งข้อมูล

1  มีกำรสืบค้นข้อมูลและกำรใช้

แหล่งข้อมูลทันสมัย และลึกซ้ึง

ร้อยละ 80 ข้ึนไป

 มีกำรสืบค้นข้อมูลและกำรใช้

แหล่งข้อมูล ทันสมัย และ

ลึกซ้ึงร้อยละ 70-79

 มีกำรสืบค้นข้อมูลและกำรใช้

แหล่งข้อมูล ทันสมัย และลึกซ้ึง

ร้อยละ 60-69

 มีกำรสืบค้นข้อมูลและกำรใช้

แหล่งข้อมูล ทันสมัยและลึกซ้ึง

ร้อยละ 50-59

 มีกำรสืบค้นข้อมูล และ

กำรใช้แหล่งข้อมูล 

ทันสมัยและลึกซ้ึงน้อย

กว่ำร้อยละ 50

2.3 สะท้อนกำรคิด

วิเครำะห์/สังเครำะห์

2  เน้ือหำแสดงให้เห็นถึงกำร

วิเครำะห์/สังเครำะห์ มำกกว่ำ  

ร้อยละ 80  ข้ึนไป

 เน้ือหำแสดงให้เห็นถึงกำร

วิเครำะห์/สังเครำะห์        

ร้อยละ 70-79

 เน้ือหำแสดงให้เห็นถึงกำร

วิเครำะห์/สังเครำะห์ ร้อยละ 

60-69

 เน้ือหำแสดงให้เห็นถึงกำร

วิเครำะห์/สังเครำะห์          

ร้อยละ 50-59

 เน้ือหำแสดงให้เห็นถึง

กำรวิเครำะห์/สังเครำะห์

น้อยกว่ำร้อยละ 50

2.4 สรุป 1  มีกำรสรุปเน้ือหำท่ีครอบคลุม

และตรงประเด็น ร้อยละ 80 ข้ึน

ไป

 มีกำรสรุปเน้ือหำท่ี

ครอบคลุมและตรงประเด็น 

ร้อยละ 70-79

 มีกำรสรุปเน้ือหำท่ีครอบคลุม

และตรงประเด็น ร้อยละ 60-69

 มีกำรสรุปเน้ือหำท่ีครอบคลุม

และตรงประเด็น ร้อยละ 50-59

 มีกำรสรุปเน้ือหำท่ี

ครอบคลุมและตรงประเด็น

น้อยกว่ำร้อยละ 50
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