
 

ชื่อผลงาน STEM ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

สมาชิกกลุ่ม  1………………………………………………………………………ห้อง…………….เลขที่………………….. 

  2………………………………………………………………………ห้อง…………….เลขที่………………….. 

  3………………………………………………………………………ห้อง…………….เลขที่………………….. 

  4………………………………………………………………………ห้อง…………….เลขที่………………….. 

  5………………………………………………………………………ห้อง…………….เลขที่………………….. 

ครูที่ปรึกษา STEM  1)………………………………………………..   2)……………………………………………………. 

 

การประเมินความรู้ (Interdisciplinary assessment)  (10 คะแนน)  

คะแนน 
รายการประเมิน 

0 1 2 3 

1. สามารถอธิบายหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
ที่เก่ียวข้องได้อย่าง ถูกต้อง แตกฉาน 
ตรงประเด็น  

ไม่ดี ไม่ถูกต้อง เข้าใจบางส่วน เข้าใจดี เข้าใจดีมาก 
อธิบายได้
ลึกซึ้ง 
ยกตัวอย่างได้ 

2.  อธิบายเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการ
กับผลงานที่พัฒนาขึ้นได้ 

ไม่สามารถ
เชื่อมโยงได้ 

เชื่อมโยงได้
บางส่วน 

เชื่อมโยงได้ดี เชื่อมโยงได้ดี
มาก ชัดเจน 

3.  แสดงถึงน าความรู้หลากหลาย
สาขาวิชามาบูรณาการเพื่อแก้ปัญหา
ได้ 

ไม่สามารถ
อธิบายได้ 

อธิบายได้ แต่
ไม่ชัดเจน 

แสดงถึงการ
น าความรู้ที่
หลากหลาย
มาใช้
แก้ปัญหาได้
ชัดเจน 

แสดงถึงการ
น าความรู้ที่
หลากหลาย
มาใช้
แก้ปัญหาได้
เหมาะสม 
ชัดเจน และ
สร้างสรรค ์

 

     คะแนนดิบ (A)…………………………………….. 

     คะแนนเต็ม 10  ได้ (A x 1.11 ) ……………………………… 

  

การประเมินผล STEM  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  วันที่ 30 มิถุนายน 2559  
 



 

การประเมินการประยุกต์ความรู้เพื่อสร้างผลงาน (Project assessment)  (10 คะแนน)  

 

คะแนน 
รายการประเมิน 

0 1 2 3 

1. แสดงถึงความเข้าใจปัญหาจาก
สถานการณ์  และก าหนดปัญหา
ได้ถูกต้อง 

ไม่เข้าใจปัญหา เข้าใจปัญหาแต่
ต้องอาศัย
ค าแนะน ามาก 

เข้าใจปัญหาแต่
ออกแบบการ
แก้ปัญหาได้ไมต่รง
ประเด็น 

เข้าใจปัญหามีความคิดริเริ่ม
ในการแก้ปัญหาได้ตรง
ประเด็น 

2. แสดงถึงการมีความรู้ในเร่ือง
นั้นๆ ค้นควา้หาข้อมูลอย่างรอบ
ด้าน เพียงพอ  

ไม่มีความรู้ ไม่
ค้นคว้าอย่าง
เพียงพอ 

มีความรู้ 
ค้นคว้า พอใช ้

มีความรู้ ค้นคว้า 
ในระดับดี  

มีความรู้ ค้นคว้า ในระดบัดี
มาก  

3. เลือกวิธีการแก้ปัญหา ออกแบบ
ผลงานเพื่อแก้ปัญหา อย่าง
สร้างสรรค์และเหมาะสม 

เลือกวิธีการ
และออกแบบ 
การแก้ปัญหา
ไม่ด ี

เลือกวิธีการ
และออกแบบ 
การแก้ปัญหา
ได้พอใช ้

เลือกวิธีการและ
ออกแบบการ
แก้ปัญหาได้
เหมาะสม น าไปใช้
จริงได ้

เลือกวิธีการและออกแบบ
การแก้ปัญหาได้เหมาะสม 
สร้างสรรค์น าไปใช้จริงได ้

4. การสร้างสรรค์ผลงาน ไม่สามารถน า
แนวทาง
แก้ปัญหามา
ปฏิบัติได ้

สร้างงานได้แต่
คุณภาพต่ า 

สร้างงานได้อย่างมี
คุณภาพ แต่ไม่
สามารถน าไปใชไ้ด้
ในสถานการณ์
ปัญหาจริง 

สร้างงานได้อย่างมีคุณภาพ 
สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณป์ัญหาจริงได้ผล 

5. การทดสอบประสทิธิภาพ
ผลงาน 

ไม่มีการ
ประเมิน
ประสิทธิภาพ
ผลงาน 

มีการทดสอบ 
ประเมิน
ประสิทธิภาพ
ผลงาน แตไ่ม่มี
การปรับปรุง
ผลงาน   

มีการทดสอบ 
ประเมิน
ประสิทธิภาพ
ผลงาน และน าผล
การประเมินมา
ปรับปรุงผลงาน 

มีการทดสอบประสิทธิภาพ
ชิ้นงานครบตามประเด็นที่
ควรทดสอบ และการ
ปรับปรุงผลงาน และมีการ
ประเมินด้านอ่ืนๆ เช่นความ
สวยงาม ความสะดวกในการ
ใช้งาน ฯลฯ 

6. การน าเสนอ สื่อสาร อธิบาย
ผลงาน 

น าเสนอได้แต่ 
การวิเคราะห์
ข้อมูลไม่
ครบถ้วน 

น าเสนอได้
ถูกต้อง 
วิเคราะห์ข้อมูล
ได้ครบถ้วน 

น าเสนอได้ถูกต้อง 
เหมาะสมวิเคราะห์
ข้อมูลได้ครบถ้วน 
มีการน าเหตุผล
และความรู้มา
อ้างอิงประกอบ 

คนฟังเข้าใจง่าย น าเสนอได้
เหมาะสมกับลักษณะของ
ข้อมูล แสดงถึงความคิด
สร้างสรรค์ในการน าเสนอ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
ครบถว้น มีการน าเหตุผล 
ความรูม้าอ้างอิง 

 

คะแนนที่ได้ (A)…………………………………….. 

 

     ท าเป็น 10 คะแนน ได้ (A x 0.56) ……………………………… 



 

การประเมินการท างาน (ส าหรับครูที่ปรึกษาคนที่ 1) (5 คะแนน)  

 ไม่น่าพอใจ 
(0) 

พอใช้ (1) ดี (2) ดีมาก (3) 

1. นักเรียนมีการท างานเป็นทีม ให้ความร่วมมือต่อ
กลุ่มเป็นอย่างด ี 

    

2. นักเรียนแสดงออกถึงการคิดและพัฒนางานอย่าง
วิทยาศาสตร์ 

    

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน ตั้งใจ มุ่งม่ัน 
เพ่ือความส าเร็จของงาน 

    

4. นักเรียนมาพบตามการนัดหมายมีการรายงาน
การปฏิบัติงาน อย่างสม่ าเสมอ 

    

 

คะแนนที่ได้ (A)…………………………………….. 

 

     ท าเป็น 5 คะแนน ได้ (A x 0.42) ……………………………… 

 

การประเมินการท างาน (ส าหรับครูที่ปรึกษาคนที่ 2) (5 คะแนน)  

 ไม่น่าพอใจ 
(0) 

พอใช้ (1) ดี (2) ดีมาก (3) 

1. นักเรียนมีการท างานเป็นทีม ให้ความร่วมมือต่อ
กลุ่มเป็นอย่างดี  

    

2. นักเรียนแสดงออกถึงการคิดและพัฒนางานอย่าง
วิทยาศาสตร์ 

    

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน ตั้งใจ มุ่งม่ัน 
เพ่ือความส าเร็จของงาน 

    

4. นักเรียนมาพบตามการนัดหมายมีการรายงาน
การปฏิบัติงาน อย่างสม่ าเสมอ 

    

 

คะแนนที่ได้ (A)…………………………………….. 

      

ท าเป็น 5 คะแนน ได้ (A x 0.42) ……………………………… 

 

 



 

สรุปคะแนน  

ชื่อผลงาน STEM ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

การประเมิน 
 

คะแนนที่ได ้

การประเมินความรู้ (Interdisciplinary assessment)  (10 คะแนน)  
 

 

การประเมินการประยุกต์ความรู้เพ่ือสร้างผลงาน (Project assessment)  (10 คะแนน) 
 

 

การประเมินการท างาน (ส าหรับครูที่ปรึกษาคนที่ 1) (5 คะแนน)  
 

 

การประเมินการท างาน (ส าหรับครูที่ปรึกษาคนที่ 2) (5 คะแนน)  
 

 

รวม 30 คะแนน 
 

(B)  

ท าเป็น 5 คะแนน  (B x 0.17)  (C)  
 

 

หมายเหตุ  น าคะแนน C นี้  ไปให้ในวิชา  (1) ฟิสิกส์ (2) เคมี  (3) ชีววิทยา  และ (4) คณิตศาสตร์  

 

 

 


