เกณฑ์การให้คะแนนการออกแบบและสร้างชิ้นงาน กิจกรรมชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด (เต็ม 100 คะแนน)
รายการการประเมิน

การใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และกระบวนการ
ออกแบบ ทางวิศวกรรม

คาอธิบายและคะแนน
0 คะแนน
ไม่มีร่องรอย (ข้อความในใบ
งาน หรือ การบรรยาย) ของ
การใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม
0 คะแนน
ไม่สามารถทางานให้สาเร็จ

ความสาเร็จของงาน

ประสิทธิภาพของ
ชุดอุปกรณ์

การวางแผนและการทางาน
ร่วมกัน

0 คะแนน
ไม่มีการอกแบบวิธีการทดสอบ
ประสิทธิภาพของผลงาน

0 คะแนน
➢ ลงมือปฏิบัติโดยไม่มีการ
วางแผน ระดมความคิด
และอภิปรายของกลุ่ม
➢ ไม่มีการแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบของสมาชิก

5 คะแนน
มีร่องรอยการใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม
แต่เป็นการใช้ในประเด็นที่ไม่
สาคัญกับการพัฒนาชิ้นงาน และ
ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
5 คะแนน
สามารถทางานสาเร็จแต่ไม่เป็น
ตามเงื่อนไขทั้งหมด และใช้เวลา
เกินกว่าที่กาหนด
5 คะแนน
มีการออกแบบวิธีการทดสอบ
ประสิทธิภาพของ
ผลงาน และดาเนินการทดสอบ
ประสิทธิภาพ
แต่ไม่มีการวิเคราะห์ผลและนา
ผลการวิเคราะห์มาใช้พัฒนา
ชิ้นงาน
5 คะแนน
➢ ไม่มีการวางแผนการทางาน
ร่วมกัน แต่มีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ
➢ มีการระดมความคิด
อภิปรายและลงข้อสรุป

10 คะแนน
มีการใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์และกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม ใน
ประเด็นที่สาคัญของการพัฒนา
ชิ้นงาน แต่ยังมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน

15 คะแนน
ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
กระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม ในประเด็นที่สาคัญกับการ
พัฒนาชิ้นงาน และมีความเข้าใจที่
ถูกต้อง แต่ ยังขาดการพิจารณาใน
รายละเอียด
10 คะแนน
15 คะแนน
สามารถทางานสาเร็จแต่ไม่
สามารถทางานสาเร็จและเป็นไปตาม
เป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมด โดย เงื่อนไขทั้งหมด แต่ใช้เวลาเกินเวลาที่
ใช้เวลาตามที่กาหนด
กาหนดเล็กน้อย
10 คะแนน
15 คะแนน
มีการออกแบบวิธีการทดสอบ
มีการออกแบบวิธีการทดสอบ
ประสิทธิภาพของ
ประสิทธิภาพของ
ผลงาน และดาเนินการทดสอบ ผลงาน และดาเนินการทดสอบ
ประสิทธิภาพได้
ประสิทธิภาพได้
และมีการวิเคราะห์ผลแต่ไม่ได้นา มีการวิเคราะห์ผล และนาผลการ
ผลการวิเคราะห์มาใช้พัฒนา
วิเคราะห์มาใช้พัฒนาชิ้นงาน
ชิ้นงาน
10 คะแนน
15 คะแนน
➢ ไม่มีการวางแผนการทางาน ➢ มีการประชุมเพื่อการวาง
ร่วมกัน แต่มีการแบ่งหน้าที่
แผนการทางาน แบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
➢ มีการระดมความคิด
➢ มีการอภิปรายและ
อภิปรายและลงข้อสรุป
ลงข้อสรุปร่วมกัน ในประเด็น

20 คะแนน
มีการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
ในประเด็นที่สาคัญกับการพัฒนา
ชิ้นงาน และมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
พร้อมมีการพิจารณาในรายละเอียด
20 คะแนน
สามารถทางานสาเร็จและเป็นไปตาม
เงื่อนไขทั้งหมด ภายในเวลาที่
กาหนด
คะแนนพิเศษ
ภายใต้เวลาที่กาหนดเท่ากัน กลุ่มที่
สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ปริมาณ
ประจุมากที่สุด 3 ลาดับแรก จะได้รับ
คะแนนพิเศษ 30 20 และ 10
คะแนน ตามลาดับ

รายการการประเมิน

คาอธิบายและคะแนน
ภายในกลุ่ม
➢ มีบางคนไม่มีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางาน

ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดวิเคราะห์วจิ ารณ์

ปัญหาที่พบ
➢ ทุกคนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางานออกแบบ
และพัฒนาชิ้นงาน
➢
0 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน
15 คะแนน
ลอกเลียนแบบจากผลงานหรือ ใช้แนวคิดที่มีในแหล่งเรียนรู้ต่าง มีการพัฒนาและปรับปรุงชิ้นงาน ใช้จินตนาการ และ แนวคิดที่แปลก
แนวคิดของผู้อื่นทั้งหมด โดยไม่ ๆ โดยมีการให้เครดิตกับเจ้าของ ขึ้นจากแนวคิดต้นแบบ และมี
ใหม่ ในการพัฒนาและปรับปรุง
มีการอ้างอิงถึง หรือ ให้เครดิต แนวคิดต้นแบบอย่างถูกต้อง แต่ การให้เครดิตกับเจ้าของแนวคิด ชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้นจากแนวคิดต้นแบบ
กับเจ้าของผลงานต้นแบบ
ไม่มีการปรับปรุง หรือ พัฒนาขึ้น ต้นแบบอย่างถูกต้อง
พร้อมมีการให้เครดิตกับเจ้าของ
จากแนวคิดต้นแบบ
แนวคิดต้นแบบอย่างถูกต้อง
0 คะแนน
➢ ไม่มีร่องรอย (ในบันทึก
หรือ การบรรยาย) การ
วิเคราะห์ประเมิน และ
เปรียบเทียบ ข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้นแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ถึงความ
ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ
แยกแยะระหว่าง
ความเห็นและ
ข้อเท็จจริง
➢ ไม่มีการวิเคราะห์และ
ประเมินประสิทธิภาพ
และไม่มีการนาผลนั้น
มาใช้ในการพัฒนาหรือ
วางแนวทางในการ

ร่วมกัน
➢ มีบางคนไม่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชิ้นงาน

5 คะแนน
➢ มีร่องรอย (ในบันทึก การ
บรรยาย หรือ การ
อภิปราย) ของการ
วิเคราะห์และประเมิน
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ถึง
ความถูกต้อง ความ
น่าเชื่อถือ แยกแยะ
ระหว่างความเห็นและ
ข้อเท็จจริง
➢ ไม่มีการวิเคราะห์และ
ประเมินประสิทธิภาพ
และไม่นาผลนั้น มาใช้ใน
การพัฒนาหรือวาง
แนวทางในการพัฒนา

ร่วมกัน
➢ ทุกคนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการออกแบบและ
พัฒนาชิ้นงาน

10 คะแนน
➢ มีการวิเคราะห์และ
ประเมินข้อมูลที่ได้จาก
การสืบค้นแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ถึงความถูกต้อง
ความน่าเชื่อถือ แยกแยะ
ระหว่างความเห็นและ
ข้อเท็จจริง
➢ มีการวิเคราะห์และ
ประเมินประสิทธิภาพ แต่
ไม่นาผลมาใช้ในการ
พัฒนาชิ้นงาน
➢ มีการเปรียบเทียบถึงข้อดี
และข้อจากัดของแนวคิด
หรือชิ้นงานของตนเองกับ
ชิ้นงานอื่น ๆ แต่ไม่นาผล

15 คะแนน
➢ มีการวิเคราะห์และประเมิน
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ถึงความ
ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ
แยกแยะระหว่างความเห็น
และข้อเท็จจริง
➢ มีการวิเคราะห์และประเมิน
ประสิทธิภาพ และนาผล มา
ใช้ในการพัฒนาชิ้นงาน
➢ มีการเปรียบเทียบถึงข้อดีและ
ข้อจากัดของชิ้นงานตนเองกับ
ชิ้นงานอื่น ๆ และนาผลการ
เปรียบเทียบมาพิจารณาใน
การพัฒนาชิ้นงาน

รายการการประเมิน

คาอธิบายและคะแนน
พัฒนาชิ้นงาน
➢ ไม่มีการเปรียบเทียบถึง
ข้อดีและข้อจากัดของ
แนวคิดและชิ้นงาน
ตนเองกับชิ้นงานอื่น ๆ

ชิ้นงาน
➢ ไม่มีการเปรียบเทียบถึง
ข้อดีและข้อจากัดของ
แนวคิดหรือชิ้นงานตนเอง
กับชิ้นงานอื่น ๆ

มาพิจารณาในการพัฒนา
ชิ้นงาน
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