เกณฑการใหคะแนนการสื่อสารและการนําเสนอ (เต็ม 36 คะแนน)
รายการการประเมิน

การบรรยาย

สื่อที่ใชในการนําเสนอ

เนื้อหา

คําอธิบายและคะแนน
0 คะแนน
 บรรยายถึงขอมูล
หลักการ ผลการทดสอบ
กราฟ ฯลฯ และอธิบาย
ใหเหตุผลประกอบ ไม
ชัดเจน ผูฟงไมสามารถ
ติดตามและเขาใจได

 แสดงขอมูล และสื่อ
ประกอบตาง ๆ ได ไม
สอดคลองกับเนื้อหา ผูฟง
ไมสามารถเขาใจได

 มีเนื้อหาไมครบทุกหัวขอ
ที่จําเปนในการนําเสนอ
 ภาพ คลิป หรือ ขอความ
ที่นํามาใช ไมมีการอางอิง
ที่มา

1 คะแนน

3 คะแนน

5 คะแนน

 บรรยายถึงขอมูล หลักการ ผล  บรรยายถึงขอมูล หลักการ
 บรรยายถึงขอมูล หลักการ ผล
การทดสอบ กราฟ ฯลฯ และ
ผลการทดสอบ กราฟ ฯลฯ
การทดสอบ กราฟ ฯลฯ และ
อธิบายใหเหตุผลประกอบ อยาง
และอธิบายใหเหตุผลประกอบ
อธิบายใหเหตุผลประกอบ อยาง
ชัดเจน กระชับ สอดคลองกัน
อยางชัดเจน กระชับ สอดคลอง
ชัดเจน กระชับ สอดคลองกัน
ผูฟงสามารถติดตามและเขาใจได
กัน ผูฟงสามารถติดตามและ
ผูฟงสามารถติดตาม และเขาใจได
บาง
เขาใจไดสวนใหญ
งาย ทั้งหมด
 ใชความเร็วในการพูดที่ชาหรือเร็ว  ใชความเร็วในการพูดที่ชาหรือ  ใชความเร็วในการพูดที่พอดี ไมชา
เกินไป และ มีการใชคําควบกล้ํา
เร็วเกินไป และ มีการใชคําควบ
หรือเร็วเกินไป
ไมไดถูกตอง
กล้ําไมไดถูกตอง
 แตมีการใชคําควบกล้ําไมได
ถูกตอง
 แสดงขอมูล และสื่อประกอบตาง  แสดงขอมูล และสื่อประกอบ
 แสดงขอมูล และสื่อประกอบตาง
ๆ เขน ภาพ กราฟ คลิปวิดีทัศน
ตาง ๆ เขน ภาพ กราฟ คลิป
ๆ เขน ภาพ กราฟ คลิปวิดีทัศน
ไดสอดคลองกับเนื้อหา และ
วิดีทัศน ไดสอดคลองกับเนื้อหา
ไดสอดคลองกับเนื้อหา และ
สงเสริมความเขาใจในเนื้อหาได
และสงเสริมความเขาใจใน
สงเสริมความเขาใจในเนื้อหา
บาง
เนื้อหาสวนใหญ
ทั้งหมด
 สื่อตาง ๆ หลายสื่อ ไมมีความ
 สื่อตาง ๆ บางสื่อ ไมมีความ
 สื่อตาง ๆ มีความชัดเจน ผูฟง
ชัดเจน ผูฟงไมสามารถเขาใจได
ชัดเจน ผูฟงไมสามารถเขาใจ
สามารถเขาใจได
ได
 การนําเสนอสื่อตาง ๆ มีการ
 การนําเสนอสื่อตาง มีการขัดของ
ขัดของหลายครั้ง
 การนําเสนอสื่อตาง มีการ
บาง
ขัดของบาง
 มีเนื้อหาของหัวขอที่จําเปนในการ  มีเนื้อหาของหัวขอที่จําเปนใน
นําเสนอครบทุกหัวขอ
การนําเสนอครบทุกหัวขอ
 มีการเรียงลําดับเนื้อหาที่สับสน
 มีการเรียงลําดับเนื้อหาที่ ผูฟง
ผูฟงไมสามารถติดตามและเขาใจ
สามารถติดตามและเขาใจได
ไดทั้งหมด
งาย
 ภาพ คลิป หรือ ขอความ ที่
 ภาพ คลิป หรือ ขอความ ที่
นํามาใช ไมมีการอางอิงที่มาบาง
นํามาใช ไมมีการอางอิงที่มา
ชิ้น
บางชิ้น

 มีเนื้อหาของหัวขอที่จําเปนในการ
นําเสนอครบทุกหัวขอ
 มีการเรียงลําดับเนื้อหาที่ ผูฟง
สามารถติดตามและเขาใจไดงาย
 ภาพ คลิป หรือ ขอความ ที่
นํามาใช มีการอางอิงที่มาถูกตอง
ทั้งหมด

8 คะแนน
 บรรยายถึงขอมูล หลักการ
ผลการทดสอบ กราฟ ฯลฯ
และอธิบายใหเหตุผลประกอบ
อยางชัดเจน กระชับ สอดคลอง
กัน ผูฟงสามารถติดตามและ
เขาใจไดงาย ทั้งหมด
 ใชความเร็วในการพูดที่พอดี ไม
ชาหรือเร็วเกินไป
 มีการใชคําควบกล้ําไดถูกตอง
 แสดงขอมูล และสื่อประกอบ
ตาง ๆ เขน ภาพ กราฟ คลิป
วิดีทัศน ไดสอดคลองกับเนื้อหา
และสงเสริมความเขาใจใน
เนื้อหาทั้งหมด
 สื่อตาง ๆ มีความชัดเจน ผูฟง
สามารถเขาใจได
 การนําเสนอสื่อตาง ๆ เปนไป
อยางราบรื่น ไมติดขัด

-

คําอธิบายและคะแนน

รายการการประเมิน

บุคลิกภาพและการ
แสดงออก

รายการประเมิน
การควบคุมเวลา
(คะแนนเต็ม 10
คะแนน)

•

0 คะแนน

1 คะแนน

3 คะแนน

5 คะแนน

 มีการอานสไลดหรือ
เอกสารตลอดชวงการ
นําเสนอ

 มีการสบตาผูฟง แตมีการมองที่
สไลดหรือเอกสารบอยครั้ง
 ใชมือและทาทางไมไดเหมาะสม
หรือ บุคลิกไมมีความมั่นใจ หรือ
 แตงกายไมสุภาพเรียบรอย
อยางใดอยางหนึ่ง

 มีการสบตาผูฟง และมีการ
มองที่สไลดหรือเอกสารบาง
เล็กนอย
 ใชมือและทาทางไมได
เหมาะสม
หรือ บุคลิกไมมีความมั่นใจ
หรือ
 แตงกายไมสุภาพเรียบรอย
อยางใดอยางหนึ่ง

 มีการสบตาผูฟง และมีการมองที่
สไลดหรือเอกสารบางเล็กนอย
 ใชมือและทาทางไดเหมาะสม
 บุคลิกมีความมั่นใจ
 แตงกายสุภาพเรียบรอย

0 คะแนน
 นําเสนอไดนอยกวา หรือ
เกินเวลาที่กําหนด
มากกวา 10 นาที

2 คะแนน
6 คะแนน
 นําเสนอนอยกวา หรือ เกินเวลาที่  นําเสนอไดเกินเวลาที่กําหนด
กําหนดมากกวา 5 นาที
เล็กนอย
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8 คะแนน

-

10 คะแนน
 นําเสนอไดภายในเวลาที่กําหนด
-

