
   
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบบัย่อ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        รายวิชา ว30293  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
จํานวน 1.0 หน่วยกิต 2 คาบ / สัปดาห์                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 
ครูผู้สอน นายสมศักดิ์  กัญจนกาญจน์, นางสาวขวัญตา  ชาํนาญ, นางสาวบุปผา  พุมโกมล, นางกนกรัตน์ สงิห์นุ้ย 
ครูผู้สอนร่วม นายธวัช  ไกรนุกูล, นายตะวัน  แพรกนกแก้ว  
************************************************************************************************** 
1. คําอธิบายรายวิชา 
                ศึกษาการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ความหมายและลักษณะของความคิด
สร้างสรรค์ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ วิธีการจัดการกับปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีคลุมเครือ 
ซับซ้อน ท่ีไม่สามารถแก้ปัญหาหรือหาคําตอบอย่างตรงไปตรงมาได้ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการกับ
ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ เหล่านั้น ฝึกทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์กับสถานการณ์ปัญหาหรือการ
พัฒนาในประเด็นต่างๆ ท่ีสนใจ ฝึกทักษะการพัฒนานวัตกรรมทางด้านสิ่งประดิษฐ์  กระบวนการ การจัดการ 
โดยผ่านการพัฒนาอย่างเป็นระบบนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และการฝึกพัฒนา
นวัตกรรมอย่างหลากหลายวิธีอย่างเป็นระบบ และสัมผัสประสบการณ์ตรงจากบุคคลท่ีจัดว่าเป็นนักคิด
สร้างสรรค์หรือนักนวัตกรรม   
             สร้างสรรค์ผลงานการแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์โดยนําความรู้
จากหลากหลายสาขาวิชามาบูรณาการและประยุกต์ใช้ เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ให้เป็น
ผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 
2. ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความสําคัญและความจําเป็นของความคิดสร้างสรรค์ได้ 
          2. คิดสร้างสรรค์ผ่านระบบการฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์แบบต่างๆ ได้ 
          3. สืบค้นและวิเคราะห์ผลงานท่ีผ่านกระบวนการการคิดสร้างสรรค์ได้ 
          4. สร้าง/พัฒนาผลงาน/วิธีการแก้ปัญหา/การจัดการ/วิธีการ ท่ีปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าเดิม หรือพัฒนา  
             ใหม่ท้ังหมดได้ 
          5. จัดนําเสนอผลงานและแสดงให้ผู้อ่ืนเห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ในนวัตกรรมได้ 
 
 
 
 
 
 
 

ตรากลุ่ม รร 



3.  กําหนดการสอนและผลการเรียนรู ้

สัปดาห์ท่ี คาบท่ี หัวข้อ/สาระการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ 

1 

 

 

 

1-2 ปฐมนิเทศรายวิชา       
ชี้แจงเก่ียวกับ 

-  คําอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ 
-  ลักษณะเนื้อหาวิชา  
-  วิธีการเรียนการสอน 
-  การวัดผลและการประเมินผล 

    -  กิจกรรมทบทวนความรู้เดิมและกระตุ้น
การเรียนรู้ 

- เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจ
ในขอบข่ายโดยรวมของเนื้อ หา
วิชา 

- เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจ
ตรงกัน เก่ียวกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน ผลการเรียนรู้  
กฎเกณฑ์ในชั้นเรียน เกณฑ์การ
วัดและประเมินผล 

2-3  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
    - ความหมายและลักษณะของความคิด  
      สร้างสรรค์ 
    - ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ 
      /สิทธิบัตรทางปัญญา 
    - วิธีการจัดการกับปัญหาหรือสถานการณ์ 
      ท่ีคลุมเครือ 
    - การศึกษาตัวอย่างนวัตกรรม 
    - ฝึกทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

* ศึกษาเรียนรู้ทฤษฏี/สิทธิบัตรทางปัญญา/
ความหมาย เก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
* ครูออกแบบกิจกรรมเก่ียวกับความคิด
สร้างสรรค์ประมาณ 1 -2 กิจกรรม (คิดคล่อง 
คิดยืดหยุ่น คิดละเอียด คิดริเริ่ม ฯ) หรือกําหนด
สถานการณ์จําลองเพ่ือให้นักเรียนได้ค้นหา
ปัญหาและคิดหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยแนว
ปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (ซ่ึงอาจกําหนดเง่ือนไขวัสดุอุปกรณ์) 

1. อธิบายความสําคัญและ
ความจําเป็นของความคิด
สร้างสรรค์ได้ 
2. คิดสร้างสรรค์ผ่านระบบการ
ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์แบบ
ต่างๆ ได้ 
 

4-6  การออกแบบนวัตกรรม 
  - ฝึกทักษะการพัฒนานวัตกรรม 
  - การออกแบบนวัตกรรมจากสถานการณ์/
คิดค้นเอง 
 

3. สืบค้นและวิเคราะห์ผลงานท่ี
ผ่านกระบวนการการคิด
สร้างสรรค์ได้ 



สัปดาห์ท่ี คาบท่ี หัวข้อ/สาระการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ 

* ให้นักเรียนสืบค้นเก่ียวกับนวัตกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์และนําเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันในรูปแบบ       
ท่ีสนใจ เช่น แผ่นพับ  เขียนภาพ   โปสเตอร์ 
 * นักเรียนคิดออกแบบนวัตกรรมของตนเอง
(ค้นหาปัญหาท่ีพบเห็นในชีวิตจริงและคิดหา
วิธีการแก้ปัญหาด้วยแนวปฏิบัติทาง
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
โดยการนําเสนอโครงร่างนวัตกรรม  วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ งบประมาณ ในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม) 

7-18  การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
    - การระบุปัญหา 
    - การคิดค้น/การค้นหาแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 
    - การวางแผนและพัฒนา 
    - การทดสอบ/ประเมินนวัตกรรม 

 * ให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
ตนเองภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจําวิชา
และอาจารย์ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมนําเสนอ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ  
โดยให้นักเรียนดําเนินงานตามกรอบ 4 ข้ันตอน
ท่ีกําหนด 

4.สร้าง/พัฒนาผลงาน/วิธีการ
แก้ปัญหา/การจัดการ/วิธีการ  
ท่ีปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าเดิม หรือ
พัฒนาใหม่ท้ังหมดได้ 
 

19-20  การนําเสนอ 
   - วิธีการนําเสนอ (VDO/โปสเตอร์/PPT) 
   - ผลงาน ได้แก่ รายงานและนวัตกรรม 

 * นักเรียนจัดทํารายงานผลการศึกษาเก่ียวกับ
การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมของตนเอง 
พร้อมนําเสนอนวัตกรรมของตนเองในรูปแบบ
VDO/โปสเตอร์/PPT 

5. จัดนําเสนอผลงานและแสดง
ให้ผู้อ่ืนเห็นถึงความคิด
สร้างสรรค์ในนวัตกรรมได้ 
 

หมายเหตุ : แหล่งสืบค้นข้อมูล 
        - https://m.youtube.com/results?search_query=how+its+made 
        - www.iurban.in.th 
        - www.toeyod.com 
        - หนังสือ Magic Mind Map 



4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชา ว 30293   ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2558 มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน ดังนี้ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ลักษณะ

งาน 

 
เวลามอบหมาย 

 

กําหนดส่ง 
เวลาท่ีใช้ 

(นาที) 
คะแนน 

1. 
การสืบค้นเก่ียวกับ
นวัตกรรมและการนําเสนอ 

งานเด่ียว 
 

สัปดาห์ท่ี 2 
ส่งในชั่วโมง 60 5 

2. กิจกรรมท่ีกําหนด งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 2-3 ส่งในชั่วโมง ตามท่ีปฏิบัติจริง 10 
3. การนําเสนอโครงร่าง

(proposal) 
งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 4-6 ส่งในชั่วโมง ตามท่ีปฏิบัติจริง 15 

4. ผลงานนวัตกรรม งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 7-17  ตามท่ีปฏิบัติจริง 30 
5. การนําเสนอผลงาน/

รายงาน 
งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 18-19  10 20 

6. จิตพิสัย งานเด่ียว    10 
7. สอบปลายภาค

(แบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์แนว PISA) 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 20  60 
10 

รวม 100 

 
5. เกณฑ์และแบบประเมินผลงานนักเรียน 
   รายละเอียดการประเมินแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้ 

   5.1 การประเมินกิจกรรมท่ีออกแบบในเชิงสะเต็มศึกษา  สามารถใช้แบบประเมิน ต่อไปนี้ 
รายละเอียดแนวการประเมินผลจากงานท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละกิจกรรม (ตามหัวข้อ 2)  

กลุ่มท่ี 

ระดับคะแนนของแต่ละรายการท่ีประเมิน 

คะแนนรวม 
(100 

คะแนน) 
ผลงาน 

(40 คะแนน) 
งบประมาณ 
(10คะแนน) 

การนําเสนอ
ผลงาน 

(20 คะแนน) 

การใช้
กระบวนการ
ออกแบบทาง

วิศวกรรม 
(15 คะแนน) 

การบูรณา
การความรู้
(STEM)    

(15 คะแนน) 

1       
2       
3       



เกณฑ์การให้คะแนน ( 100 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
 

รายการ 
ประเมิน 

ดีมาก 
(4 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ควรปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

ผลงาน/ชิ้นงาน 
( 40 %) 

นวัตกรรมท่ีสร้างข้ึน
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ /
ปัญหา 

นวัตกรรมท่ีสร้างข้ึน
คลาดเคลื่อนจาก
เง่ือนไขท่ีกําหนดไม่
เกิน 3% และ
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ /ปัญหา 

นวัตกรรมท่ีสร้าง
ข้ึนคลาดเคลื่อน
จากเง่ือนไขท่ี
กําหนดไม่เกิน 
5% และ
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ /
ปัญหา 

นวัตกรรมท่ีสร้าง
ข้ึนคลาดเคลื่อน
จากเง่ือนไขท่ี
กําหนดเกิน 5 % 
หรือไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ /
ปัญหา 

งบประมาณ 
(จัดลําดับโดย

เปรียบเทียบจาก
แต่ละกลุ่มใน    

ชั้นเรียน) 
( 10 %) 

ใช้งบประมาณน้อย
ท่ีสุดเป็นลําดับท่ี 1  

ใช้งบประมาณน้อย
ท่ีสุดเป็นลําดับท่ี 2 

ใช้งบประมาณ
น้อยท่ีสุดเป็น
ลําดับท่ี 3 

ใช้งบประมาณ
น้อยเป็นลําดับท่ี 4 
เป็นต้นไป 

การนําเสนอ
ผลงาน 
(20 %) 

สามารถนําเสนอ
ผลงานได้อย่างน่าสนใจ 
สามารถสื่อสารได้อย่าง
ชัดเจนและมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง 

สามารถนําเสนอ
ผลงานได้อย่าง
น่าสนใจ สามารถ
สื่อสารได้ดี แต่ขาด
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง 

สามารถนําเสนอ
ผลงานได้ แต่ขาด
ความน่าสนใจ
และขาด
ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ฟัง 
 

การนําเสนอ
ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
ขาดปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ฟัง 

การใช้
กระบวนการ
ออกแบบทาง

วิศวกรรม 
(15 %) 

มีการใช้กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม
มีการสืบค้นข้อมูลและ
แสดงถึงการใช้ข้อมูล
มาเป็นพ้ืนฐานการ
ตัดสินใจในการ
ออกแบบ มีการร่าง
แบบของนวัตกรรมท่ี
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

มีการใช้กระบวนการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรมมีการ
สืบค้นข้อมูล แต่ไม่ได้
นํามาใช้เป็นพ้ืนฐาน
การตัดสินใจในการ
ออกแบบ มีการร่าง
แบบของนวัตกรรม 
แต่ยังขาดความ
ชัดเจนในบางจุด 
 

มีการใช้
กระบวนการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรมแต่ขาด
การสืบค้นข้อมูล 
มีแบบร่างของ
นวัตกรรมแต่ขาด
ความสมบูรณ์เป็น
ส่วนมาก 

ขาดการใช้การ
ออกแบบทาง
วิศวกรรม ขาด
แบบร่างของ
นวัตกรรม 



ระดับคุณภาพ 
 

รายการ 
ประเมิน 

ดีมาก 
(4 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ควรปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

การบูรณาการ
ความรู้ (STEM) 

(15 %) 

สามารถอธิบายความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท่ีนํามาใช้
ในการออกแบบผลงาน
ได้ชัดเจนและถูกต้อง
ครบท้ัง 3 ด้าน 

สามารถอธิบาย
ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
การออกแบบผลงาน
ได้ชัดเจนและถูกต้อง 
2 ด้าน 

สามารถอธิบาย
ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับการออกแบบ
ผลงานได้ชัดเจน
และถูกต้องด้าน
เดียว 

ไม่สามารถอธิบาย
ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับการออกแบบ
ผลงานได้อย่าง
ชัดเจน 

ท่ีมา ...ดัดแปลงจากคู่มือกิจกรรมสะเต็ม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   5.2 การประเมินผลงานการนําเสนอโครงร่าง  (proposal)  
แบบประเมินผลงาน proposal 

วิชา ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
ชื่อผลงาน………….. ……………………………………………………………..………ห้อง .................. 
ชื่อนักเรียน   1…………………………..เลขท่ี…………… 2…………………………………เลขท่ี………….. 
  3…………………………..เลขท่ี…………… 4…………………………………เลขท่ี…………… 
ครูผู้ประเมิน………………………………………………………………………วันท่ี………………………………………………………… 

รายการ ดีมาก พอใช้ ไม่ดี หมายเหตุ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความเป็นนวัตกรรม     

1. มีความเป็นนวัตกรรม )แปลกใหม่ ใช้ได้จริง เผยแพร่ได้(  3 2 1  
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ )อาจจะแปลกใหม่ท้ังหมดหรือ

บางส่วนก็ได้ และมีประโยชน์(  
3 2 1  

3. ระดับของความใหม่  3 2 1  
การวางแผนงานและการออกแบบนวัตกรรม     

4. มีการวางแผนจากวัตถุประสงค์และปัญหาท่ีได้กําหนดข้ึน 3 2 1  
5. มีการออกแบบนวัตกรรมท่ีสอดคล้องเชื่อมโยงกับหลักการ/

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
3 2 1  

6. ออกแบบโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีความเหมาะสมและ
ปลอดภัย 

3 2 1  

7. งานท่ีออกแบบมามีความปลอดภัย 3 2 1  
8. สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง หรือมีโอกาสในการผลิต

เชิงการค้า 
3 2 1  

9. ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน 3 2 1  
การเขียนและนําเสนอเค้าโครงนวัตกรรม / การทํางานเป็นทีม     

10. มีรายละเอียดของแต่ละส่วนประกอบของเค้าโครง
นวัตกรรมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

3 2 1  

11. แสดงถึงความต้ังใจในการเขียน proposal  การเรียบเรียง
ข้อมูล ความพร้อมของข้อมูล ระเบียบการพิมพ์ถูกต้อง  

3 2 1  

12. นักเรียนทุกคนในกลุ่มมีความเข้าใจในงาน แสดงถึงการมี
กระบวนการกลุ่มท่ีดี 

3 2 1  

คะแนนรวม     
คะแนนรวม / 3 = คะแนนเต็ม 12 คะแนน     

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 



   5.3 การประเมินผลงานนวัตกรรม 
แบบประเมินผลงานนวัตกรรม 

ชื่อนวัตกรรม……………………………………………………………………………..……………………………ห้อง ………….. 
ชื่อนักเรียน   1…………………………..เลขท่ี…………… 2…………………………………เลขท่ี………….. 
  3…………………………..เลขท่ี…………… 4…………………………………เลขท่ี…………… 
วันท่ีนําเสนอ……………………………………………………………………………..ลําดับท่ีนําเสนอ………………………….. 

รายการประเมิน 
คุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ไม่ดี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (10 คะแนน) (10 คะแนน) 

1. มีความเป็นนวัตกรรมด้านความแปลกใหม่  (2) 2 1.5 1.0 0.5 0 
2. มีความเป็นนวัตกรรมด้านการใช้ได้จริง  (2) 2 1.5 1.0 0.5 0 
3. มีความเป็นนวัตกรรมด้านการเผยแพร่ได้  (1) 1 0.8 0.5 0.3 0 
4. มีความคิดสร้างสรรค์ ด้านระดับของความแปลกใหม่ (3) 3 2.5 1.5 1 0 
5. มีความคิดสร้างสรรค์ ด้านความมีประโยชน์ (2) 2 1.5 1.0 0.5 0 

รวมคะแนน……………………….      
  

การปฏิบัติงาน (10 คะแนน) (10 คะแนน) 
1. มีความมุ่งม่ันในการทํางาน  ต้ังใจทํางาน เก็บอุปกรณ์พ้ืนท่ีทํางาน
เรียบร้อย (2) 

2 1.5 1.0 0.5 0 

2. การร่วมงานกับทีม ช่วยทํางานในกลุ่ม (2) 2 1.5 1.0 0.5 0 
3. มีการประเมินผลงานอย่างรอบด้านอย่างสมํ่าเสมอ ปรับปรุง แก้ไข 
พัฒนาชิ้นงานปรับปรุงชิ้นงานอย่างสมํ่าเสมอ (2) 

2 1.5 1.0 0.5 0 

4. มีการบันทึกใน logbook  อย่างสมํ่าเสมอ พร้อมผู้รับรอง (1) 1 0.8 0.5 0.3 0 
5. พบครูเพ่ือปรึกษาและรายงานความก้าวหน้าอย่างสมํ่าเสมอ (1) 1 0.8 0.5 0.3 0 
6. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมืออย่างเหมาะสมกับจุดประสงค์ของ
นวัตกรรม (1) 

2 1.5 1.0 0.5 0 

รวมคะแนน……………………….      
  

การนําเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน (Oral Presentation)                       
(10 คะแนน) 

(10 คะแนน) 

1. มีทักษะและมารยาทการนําเสนอท่ีดี   (2) 2 1.5 1.0 0.5 0 
2. รูปแบบของการทําslide เหมาะสม เช่นขนาดตัวอักษร สี กราฟ 
ภาพประกอบ (2) 

2 1.5 1.0 0.5 0 



รายการประเมิน 
คุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ไม่ดี 
3. รูปแบบการนําเสนอ แสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ และความเป็น
นวัตกรรมของชิ้นงานสามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้ถึงความเป็นนวัตกรรม
ได้ (2)  

2 1.5 1.0 0.5 0 

4. ความถูกต้อง / เหมาะสม / ครบถ้วนของเนื้อหาใน slide นําเสนอ (2) 2 1.5 1.0 0.5 0 
5. มีวิดิโอ ท่ีแสดงถึงการทํางานและประสิทธิภาพของนวัตกรรม (2) 2 1.5 1.0 0.5 0 

รวมคะแนน……………………….      
 
   5.4 การประเมินการนําเสนอผลงานนวัตกรรม 

 
แบบประเมินการนําเสนอผลงาน Poster Presentation (10 คะแนน) 

รหัส……………………………….ชือ่นวัตกรรม…………………………………………………………………………………………… 
ครูผู้ประเมิน………………………………………………รวมคะแนน………………………../ 10  

 
 
 
 
 
 

การนําเสนอผลงานแบบ Poster Presentation  คุณภาพงาน 
ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ดี 

1. โปสเตอร์ ผ่านการคิดวิเคราะห์เพ่ือสรุปความ สามารถสื่อสารได้
เข้าใจ (2) 

2 1.5 1 0.5 

2. โปสเตอร์ มีความสวยงามเหมาะสม เช่นรูปแบบตัวอักษร การใช้สี 
ศิลปะ (2) 

2 1.5 1 0.5 

3. โปสเตอร์มีการแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนําเสนอ  
และแสดงถึงความต้ังใจการทํางาน (2)  

2 1.5 1 0.5 

4. มีการสาธิตการทํางานของนวัตกรรม ประสิทธิภาพ (2) 2 1.5 1 0.5 
5. ส่งโปสเตอร์ท่ีสมบูรณ์พร้อมชิ้นงานหลังเลิกงานด้วยความเรียบร้อย 

(2) 
2 1.5 1 0.5 

รวมคะแนน     



   5.5 การประเมินรายงานนวัตกรรม 
 

แบบประเมินรายงานนวัตกรรม  (10 คะแนน) 
รหัส……………………………….ชือ่นวัตกรรม……………………………………………………………………………………………… 
ครูผู้ประเมิน………………………………………………รวมคะแนน………………………../ 10  

 
   5.6 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย 

การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ว 30293 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  ได้กําหนดหัวข้อการประเมิน ดังนี้ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเย่ียม  
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี  
(3) 

ปากลาง 
(2) 

ต้องปรับปรุง
(1) 

1. ความอยากรู้อยากเห็น                   
2. ความใจกว้าง      
3. ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม       
4. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์      

รายการ คุณภาพงาน 
ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ดี 

1. ส่วนประกอบของรายงานมีครบตามรูปแบบท่ีกําหนด มีการขัดเกลาเรียบ
เรียงเนื้อหา อ้างอิงแหล่งท่ีมา สาระท่ีเสนอสอดคล้องกับการพัฒนาชิ้นงาน  
มีความละเอียดของเนื้อหาเพียงพอ  (2) 

2 1.5 1 0.5 

2. แสดงถึงลําดับข้ันตอนการทํางานอย่างเป็นอย่างดี  มีกระบวนการในการ
สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานอย่างชัดเจน (2) 

2 1.5 1 0.5 

3. มีการทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรม  ประเมินผลและวิเคราะห์ผล และ
จัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม (2) 

2 1.5 1 0.5 

4. มีการอธิบายท่ีแสดงถึงความเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
คณิตศาสตร์เป็นอย่างดีและตรงประเด็น (2) 

2 1.5 1 0.5 

5. การจัดทํารายงาน  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความถูกต้องในการ
สะกดคํา  รูปแบบตารางและกราฟเหมาะสม  แสดงถึงความต้ังใจ/ใส่ใจใน
การทํางาน (2) 

2 1.5 1 0.5 

รวมคะแนน     



หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเย่ียม  
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี  
(3) 

ปากลาง 
(2) 

ต้องปรับปรุง
(1) 

5. ความมีเหตุผล                               
6. ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน      
7. ความมีระเบียบและรอบคอบ                
8. ความประหยัด                       
9. ความซ่ือสัตย์                    
10. ความตรงต่อเวลา      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


