เกณฑการใหคะแนนการออกแบบและสรางชิ้นงาน กิจกรรมชารจแบตเตอรี่ดวยพลังงานสะอาด (เต็ม 100 คะแนน)
รายการการประเมิน

การใชหลักการทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยี และกระบวนการ
ออกแบบ ทางวิศวกรรม

ความสําเร็จของงาน

ประสิทธิภาพของ
ชุดอุปกรณ

การวางแผนและการทํางาน
รวมกัน

คําอธิบายและคะแนน
0 คะแนน
ไมมีรองรอย (ขอความในใบ
งาน หรือ การบรรยาย) ของ
การใชหลักการทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยี และกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม
0 คะแนน
ไมสามารถทํางานใหสําเร็จ
0 คะแนน
ไมมีการอกแบบวิธีการทดสอบ
ประสิทธิภาพของผลงาน

0 คะแนน
 ลงมือปฏิบัติโดยไมมีการ
วางแผน ระดมความคิด
และอภิปรายของกลุม
 ไมมีการแบงหนาที่
รับผิดชอบของสมาชิก
ภายในกลุม
 มีบางคนไมมีสวนรวมใน
กระบวนการทํางาน

5 คะแนน
มีรองรอยการใชหลักการทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยี และกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม
แตเปนการใชในประเด็นที่ไม
สําคัญกับการพัฒนาชิ้นงาน และ
ยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
5 คะแนน
สามารถทํางานสําเร็จแตไมเปน
ตามเงื่อนไขทั้งหมด และใชเวลา
เกินกวาที่กําหนด
5 คะแนน
มีการออกแบบวิธีการทดสอบ
ประสิทธิภาพของ
ผลงาน และดําเนินการทดสอบ
ประสิทธิภาพ
แตไมมีการวิเคราะหผลและนํา
ผลการวิเคราะหมาใชพัฒนา
ชิ้นงาน
5 คะแนน
 ไมมีการวางแผนการทํางาน
รวมกัน แตมีการแบงหนาที่
ความรับผิดชอบ
 มีการระดมความคิด
อภิปรายและลงขอสรุป
รวมกัน
 มีบางคนไมมีสวนรวมใน
การพัฒนาชิ้นงาน

10 คะแนน
มีการใชหลักการทาง
วิทยาศาสตรและกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม ใน
ประเด็นที่สําคัญของการพัฒนา
ชิ้นงาน แตยังมีความเขาใจที่
คลาดเคลื่อน

15 คะแนน
ใชหลักการทางวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ
กระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม ในประเด็นที่สําคัญกับการ
พัฒนาชิ้นงาน และมีความเขาใจที่
ถูกตอง แต ยังขาดการพิจารณาใน
รายละเอียด
10 คะแนน
15 คะแนน
สามารถทํางานสําเร็จแตไม
สามารถทํางานสําเร็จและเปนไปตาม
เปนไปตามเงื่อนไขทั้งหมด โดย เงื่อนไขทั้งหมด แตใชเวลาเกินเวลาที่
ใชเวลาตามที่กําหนด
กําหนดเล็กนอย
10 คะแนน
15 คะแนน
มีการออกแบบวิธีการทดสอบ
มีการออกแบบวิธีการทดสอบ
ประสิทธิภาพของ
ประสิทธิภาพของ
ผลงาน และดําเนินการทดสอบ ผลงาน และดําเนินการทดสอบ
ประสิทธิภาพได
ประสิทธิภาพได
และมีการวิเคราะหผลแตไมไดนํา มีการวิเคราะหผล และนําผลการ
ผลการวิเคราะหมาใชพัฒนา
วิเคราะหมาใชพัฒนาชิ้นงาน
ชิ้นงาน
10 คะแนน
15 คะแนน
 ไมมีการวางแผนการทํางาน  มีการประชุมเพื่อการวาง
รวมกัน แตมีการแบงหนาที่
แผนการทํางาน แบงหนาที่
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
 มีการระดมความคิด
 มีการอภิปรายและ
อภิปรายและลงขอสรุป
ลงขอสรุปรวมกัน ในประเด็น
รวมกัน
ปญหาที่พบ
 ทุกคนมีสวนรวมใน
 ทุกคนมีสวนรวมใน
กระบวนการออกแบบและ
กระบวนการทํางานออกแบบ
พัฒนาชิ้นงาน
และพัฒนาชิ้นงาน


20 คะแนน
มีการใชหลักการทางวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
ในประเด็นที่สําคัญกับการพัฒนา
ชิ้นงาน และมีความเขาใจที่ถูกตอง
พรอมมีการพิจารณาในรายละเอียด
20 คะแนน
สามารถทํางานสําเร็จและเปนไปตาม
เงื่อนไขทั้งหมด ภายในเวลาที่
กําหนด
คะแนนพิเศษ
ภายใตเวลาที่กําหนดเทากัน กลุมที่
สามารถชารจแบตเตอรี่ไดปริมาณ
ประจุมากที่สุด 3 ลําดับแรก จะไดรับ
คะแนนพิเศษ 30 20 และ 10
คะแนน ตามลําดับ

รายการการประเมิน

ความคิดสรางสรรค

ความคิดวิเคราะหวิจารณ

•
•

คําอธิบายและคะแนน
0 คะแนน
ลอกเลียนแบบจากผลงานหรือ
แนวคิดของผูอื่นทั้งหมด โดยไม
มีการอางอิงถึง หรือ ใหเครดิต
กับเจาของผลงานตนแบบ

5 คะแนน
ใชแนวคิดที่มีในแหลงเรียนรูตาง
ๆ โดยมีการใหเครดิตกับเจาของ
แนวคิดตนแบบอยางถูกตอง แต
ไมมีการปรับปรุง หรือ พัฒนาขึ้น
จากแนวคิดตนแบบ

10 คะแนน
มีการพัฒนาและปรับปรุงชิ้นงาน
ขึ้นจากแนวคิดตนแบบ และมี
การใหเครดิตกับเจาของแนวคิด
ตนแบบอยางถูกตอง

15 คะแนน
ใชจินตนาการ และ แนวคิดที่แปลก
ใหม ในการพัฒนาและปรับปรุง
ชิ้นงานใหดียิ่งขึ้นจากแนวคิดตนแบบ
พรอมมีการใหเครดิตกับเจาของ
แนวคิดตนแบบอยางถูกตอง

0 คะแนน
 ไมมีรองรอย (ในบันทึก
หรือ การบรรยาย) การ
วิเคราะหประเมิน และ
เปรียบเทียบ ขอมูลที่ได
จากการสืบคนแหลง
เรียนรูตาง ๆ ถึงความ
ถูกตอง ความนาเชื่อถือ
แยกแยะระหวาง
ความเห็นและ
ขอเท็จจริง
 ไมมีการวิเคราะหและ
ประเมินประสิทธิภาพ
และไมมีการนําผลนั้น
มาใชในการพัฒนาหรือ
วางแนวทางในการ
พัฒนาชิ้นงาน
 ไมมีการเปรียบเทียบถึง
ขอดีและขอจํากัดของ
แนวคิดและชิ้นงาน
ตนเองกับชิ้นงานอื่น ๆ

5 คะแนน
 มีรองรอย (ในบันทึก การ
บรรยาย หรือ การ
อภิปราย) ของการ
วิเคราะหและประเมิน
ขอมูลที่ไดจากการสืบคน
แหลงเรียนรูตาง ๆ ถึง
ความถูกตอง ความ
นาเชื่อถือ แยกแยะ
ระหวางความเห็นและ
ขอเท็จจริง
 ไมมีการวิเคราะหและ
ประเมินประสิทธิภาพ
และไมนําผลนั้น มาใชใน
การพัฒนาหรือวาง
แนวทางในการพัฒนา
ชิ้นงาน
 ไมมีการเปรียบเทียบถึง
ขอดีและขอจํากัดของ
แนวคิดหรือชิ้นงานตนเอง
กับชิ้นงานอื่น ๆ

10 คะแนน
 มีการวิเคราะหและ
ประเมินขอมูลที่ไดจาก
การสืบคนแหลงเรียนรู
ตาง ๆ ถึงความถูกตอง
ความนาเชื่อถือ แยกแยะ
ระหวางความเห็นและ
ขอเท็จจริง
 มีการวิเคราะหและ
ประเมินประสิทธิภาพ แต
ไมนําผลมาใชในการ
พัฒนาชิ้นงาน
 มีการเปรียบเทียบถึงขอดี
และขอจํากัดของแนวคิด
หรือชิ้นงานของตนเองกับ
ชิ้นงานอื่น ๆ แตไมนําผล
มาพิจารณาในการพัฒนา
ชิ้นงาน

15 คะแนน
 มีการวิเคราะหและประเมิน
ขอมูลที่ไดจากการสืบคน
แหลงเรียนรูตาง ๆ ถึงความ
ถูกตอง ความนาเชื่อถือ
แยกแยะระหวางความเห็น
และขอเท็จจริง
 มีการวิเคราะหและประเมิน
ประสิทธิภาพ และนําผล มา
ใชในการพัฒนาชิ้นงาน
 มีการเปรียบเทียบถึงขอดีและ
ขอจํากัดของชิ้นงานตนเองกับ
ชิ้นงานอื่น ๆ และนําผลการ
เปรียบเทียบมาพิจารณาใน
การพัฒนาชิ้นงาน

เอกสารอางอิง
สุพรรณี ชาญประเสริฐ. (มกราคม – กุมภาพันธ 2558). การออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษากับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21. นิตรสาร สสวท., 43, หนา 14 – 17.
Buck Institute for Education. (2015). Rubrics. Retrieved from http://bie.org/objects/cat/rubrics

