
    หนา 

๑๑ 

 

  

 

 
 

แบบประเมินผลโครงงานบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็มศึกษา 
โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

กลุมที่ .................. โครงงาน เรื่อง ................................................................................... ชั้น ม. ....... / ........... 

 

คําชี้แจง   ๑. แบบประเมินชุดนี้มี ๓ ตอน คือ ตอนท่ี ๑ ประเมินปจจัยนําเขา (Input)  

                  ตอนท่ี ๒ ประเมินกระบวนการ (Process)  ตอนท่ี ๓ ประเมินผลผลิต (Output) 

    ๒.  คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน แบงเปน  ตอนท่ี ๑ = ๑๐ คะแนน ตอนที่ ๒ = ๓๐ คะแนน 

                  และ ตอนท่ี ๓ = ๖๐ คะแนน 

             ๓.  ใหนําคะแนนทั้ง ๓ ตอน มารวมกันเปนคะแนนดิบ ๑๐๐ คะแนน หารใหเหลือ ๑๐ คะแนน  

                  เปนคะแนนเก็บหลังสอบกลางภาคเรียนของทุกวิชาที่เรียนในภาคเรียนที ่๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

  ๔.  ผูตรวจใหคะแนนไดแก ครูประจําวิชา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๕ ครูประจําวิชาในแตละระดับชั้น 

 ประเมิน โครงงานนักเรียน ตามปฏิทินงาน 

            ๕.  ระดับชั้นคัดเลือก โครงงานที่ไดคะแนนสูงสุดได ๕ ลําดับแรก เพื่อรับรางวัลระดับโรงเรียน 

 

ตอนที่ ๑  ประเมินปจจัยนําเขา (Input)  หมายถึง ตรวจเคาโครงโครงงานโดยครูที่ปรึกษาโครงงาน  (๑๐ คะแนน) 
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๐= ไมไดทํา ๑=ทําบางไมสมบรูณ ๒=ทําครบถวน 

๑. หัวขอโครงงานบงบอก หรือสื่อ ถึงสิ่งที่สงสัยตองการหาคาํตอบ    
๒. เคาโครงโครงงานถูกตองตามหลักวิชาการ / มีวินัยสงตามกาํหนด    
๓. การเขยีนเคาโครงโครงงานมีความชัดเจน สอดคลองสมัพันธกัน    
๔. มีการมอบหมายหนาที่สมาชิกกลุมอยางมีเหตผุล เหมาะสมกับบคุคล     
๕. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานชัดเจน แสดงถึงภูมิคุมกันทีด่ีในตัว : 

   คิดกอนทํา 
   

 

ขอเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  คะแนนที่ได……… คะแนน  

ลงช่ือครูที่ปรึกษาคนที๑่ …………………………………..  คนที่ ๒................................................. 

หมายเหตุ  ๑. คะแนนประเมินสวนที่ ๑ ปจจัยนําเขา (Input) นี้ จะนําไปรวมกับคะแนนตอนที่ ๒ และ ๓ ตอไป 

              ๒. ผลการประเมินนี้นักเรียนทุกกลุมตองเก็บเอกสารไวในภาคผนวกของแฟมโครงงาน 

      

เอกสารประกอบโครงงานบูรณาการฯ  คบ.๗ ** แบบฟอรมนีใ้ชสําหรับประเมินใหคะแนนโครงงาน 

  สําหรับจัดอันดับโครงงาน เพื่อมอบรางวัลตอไป ** 

 



    หนา 

๑๒ 

 

  

ตอนที่ ๒  ประเมินกระบวนการ (Process) หมายถึง การประเมินระหวางการทําโครงงานโดยครูที่ปรึกษาโครงงาน  

            (๓๐ คะแนน) 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๑=ทําบาง ๒=ทําแตไมสมบูรณ ๓=ทําครบถวน 

๑.  เนื้อหาสอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่เรียนและหลักเศรษฐกิจพอเพยีง     

๒. โครงงานแสดงถึงกระบวนการคิด เชน วิเคราะห สังเคราะห สรางสรรค     

๓.  มีการคนควาเนื้อหาที่แสดงถึงความรอบรูในเรื่องท่ีทํา  มีแหลงเรียนรู      

    แหลงอางอิงชัดเจน  มีการทํางานตอเนื่องสม่ําเสมอ 

   

๔. กระบวนการที่ใชในการทําโครงงานสอดคลองกับประเภทของโครงงาน    

๕. การดําเนินงานเปนไปเพื่อหาคาํตอบ ตามสมมติฐานหรือวตัถุประสงค    

๖. การทํางานกลุม มีความชัดเจน (ตามแบบประเมินกระบวนการกลุม)    

๗. มีการจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ผลการดําเนินงานเปนระบบ เปนปจจุบัน    

๘. มีการปฏิบัตติามแผนที่วางไว รูจักแกปญหา ปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น    

๙. มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการทํางาน    

๑๐. นักเรียนมสีมรรถนะ การสื่อสาร การแกปญหา ทักษะชีวิต  

     การใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ใฝเรยีนใฝรู   

     มีวินัย  ความรับผิดชอบ  

   

 

ขอเสนอแนะ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  คะแนนที่ได……… คะแนน  

ลงช่ือครูที่ปรึกษาโครงงาน คนที๑่ …………………………………..  คนที่ ๒................................................. 

หมายเหตุ  ๑. คะแนนประเมินสวนที่ ๒ ประเมินกระบวนการ (Process) นี้ จะนําไปรวมกับคะแนน 

                 ตอนที ่๑ และ ๓ ตอไป 

              ๒. ผลการประเมินนี้นักเรียนทุกกลุมตองเก็บเอกสารไวในภาคผนวกของแฟมโครงงาน 

      



    หนา 

๑๓ 

 

  

ตอนที่ ๓  ประเมินผลผลิต (Output)  หมายถึง ประเมินผลในการนําเสนอผลสําเรจ็ของโครงงาน (๖๐ คะแนน) 
 

 

 

ขอเสนอแนะ 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 
 

                     คะแนนรวม 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลุมที่.................................หัวหนากลุม.................................................................................ชั้น ม. ...... / ......... 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ 

๑. ผลที่ไดจากการทําโครงงานสามารถตอบปญหา หรือ คําถามที่ตองการได    

๒. มีการเขียนรายงานครบถวนตามหัวขอท่ีกําหนด ถูกตอง ประณีตสวยงาม    

๓. รูปแบบการนําเสนอ / การจัดแสดงโครงงานมีความหลากหลาย สวยงาม     

๔. การนําเสนอ มีวิธีการ หรือ เทคนิคการหลากหลายรูปแบบ เชน  

    การบรรยาย สาธิต  การแสดงประกอบ ใชภาษาไดถูกตอง เสียงดังชัดเจน  

   

๕.  นําเสนอ เนื้อหาไดครบถวน มคีวามกระชับ ชัดเจนแสดงถึงความรอบรู    

๖.  บุคลิกภาพของผูนําเสนอ แตงกายเรียบรอย ใชทาทางประกอบการพูด 

    เหมาะสม มีความมั่นใจในตนเอง มีปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหา 

   

ตอนที ่ คะแนนเตม็ 

 

คะแนนที่ได 
 

 

ลําดับ

ที…่……. 

๑ ๑๐  

๒ ๓๐  

๓ ๖๐  

รวม ๑๐๐  

เกณฑประเมิน 

ระดับ ๑  ไดคะแนน ๓  คะแนน 

หมายถึง ทําแตไมครบถวน 

ระดับ  ๒  ไดคะแนน ๖ คะแนน 

หมายถึง ทําครบแตไมสมบรูณ

เปนแบบอยางไมได 

ระดับ  ๓ ไดคะแนน ๑๐ คะแนน 

หมายถึง ทําครบถวน ถูกตอง 

สมบูรณเปนแบบอยางได 

 

 

 

คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน  รวมคะแนนที่ได ……………..…… คะแนน  

ลงช่ือครูผูประเมินโครงงาน  ……………………………………………………….. 

                                  (………………………………………………………..)      


