แบบบันทึกคะแนนการประกวดโครงงานหุ่นยนต์ (หุ่นยนต์ ในชีวติ ประจําวัน)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั%งที& 61 ปี การศึกษา 2554
ระดับชั%น [ ] ประถมศึกษา [ ] มัธยมศึกษาตอนต้น [ ] มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศู นย์ ห่ ุนยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงงานหุ่นยนต์ ทนี& ําเสนอ.................................................................โรงเรียน....................................................สพท..........................
คําอธิบาย ให้บนั ทึกการให้คะแนนด้วยการใส่เครื องหมาย / ลงใน ทีตรงกับคุณสมบัติหุ่นยนต์ทีกําลังประเมิน
หัวข้อ
1.แนวคิด(Idea)
และความเป็ นมา
ในการสร้าง
โครงงาน
(10 คะแนน)

2.วัตถุประสงค์
ในการออกแบบ
โครงงานมี
องค์ประกอบ
(10 คะแนน)
3.การออกแบบ
โครงงาน มี
องค์ประกอบ
อะไรบ้าง
(20 คะแนน)

4. กระบวนการ
และขัDนตอนการ
ทํางานของ
โครงงาน มี
ขัDนตอนอย่างไร
บ้าง
(40 คะแนน)

คะแนนเต็ม

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวคิดของหุ่นยนต์มีความเหมาะสมตรงประเด็น เกณฑ์คะแนน 5 คะแนน
หุ่ นยนต์มีเอกลักษณ์และโดดเด่น
เกณฑ์คะแนน 3 คะแนน
หุ่ นยนต์มีความสวยงาม
เกณฑ์คะแนน 2 คะแนน
หุ่ นยนต์ไม่ตรงประเด็น
เกณฑ์คะแนน 0 คะแนน
1.2 แนวคิด
การนําทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรื อหลักการทางวิศวกรรม มาเป็ นหลักในการสร้างโครงงาน
สร้างสรรค์เชิ ง
มาก
เกณฑ์คะแนน 5 คะแนน
วิทยาศาสตร์
ปานกลาง
เกณฑ์คะแนน 3 คะแนน
(5 คะแนน)
น้อย
เกณฑ์คะแนน 2 คะแนน
2.1 วัตถุประสงค์
มาก
เกณฑ์คะแนน 8-10 คะแนน
สอดคล้องกับ
ปานกลาง
เกณฑ์คะแนน 4-7 คะแนน
หุ่ นยนต์
น้อย
เกณฑ์คะแนน 1-3 คะแนน
(10 คะแนน)
1.1 ความคิด
สร้างสรรค์
(5 คะแนน)

3.1 การเลือกใช้ การเลือกใช้อุปกรณ์อย่างสร้ างสรรค์
วัสดุอุปกรณ์
สร้างเอง+สร้างสรรค์
เกณฑ์คะแนน 8-10 คะแนน
(10 คะแนน)
สร้างเอง+ไม่สร้างสรรค์
เกณฑ์คะแนน 4-7 คะแนน
สําเร็ จรู ป+สร้างสรรค์
เกณฑ์คะแนน 1-3 คะแนน
3.2 การควบคุม ความยากง่ายของชิDนงาน
การทํางาน
ชิDนงานมีความยากมาก
เกณฑ์คะแนน 8-10 คะแนน
(10 คะแนน)
ชิDนงานมีความยากปานกลาง เกณฑ์คะแนน 4-7 คะแนน
ชิDนงานมีความยากน้อย
เกณฑ์คะแนน 1-3 คะแนน
4.1กระบวนการ มีเอกสารรายงานกระบวนการทํางานของหุ่นยนต์ เช่น ขัDนตอน,ผังงาน,และแบบร่ าง
ทํางานของ
มีรายการครบ 3 รายการ
เกณฑ์คะแนน 8-10 คะแนน
หุ่ นยนต์
มีรายการอย่างน้อย 2 รายการ เกณฑ์คะแนน 4-7 คะแนน
(10 คะแนน)
มีรายการอย่างน้อย 1 รายการ เกณฑ์คะแนน 1-3 คะแนน
4.2 ผลสําเร็ จ
ผลสําเร็ จของการทํางานของหุ่นยนต์ เช่น เคลือนไหวได้ นับ 1 อย่าง, เก็บของได้ นับ 1 อย่าง
ของการทํางาน
สามารถทํางานได้ 3 อย่างขึDนไป
เกณฑ์คะแนน 8-10 คะแนน
(10 คะแนน)
สามารถทํางานได้ 2 อย่าง
เกณฑ์คะแนน 4-7 คะแนน
สามารถทํางานได้ 1 อย่าง
เกณฑ์คะแนน 1-3 คะแนน
ไม่สามารถทํางานได้
เกณฑ์คะแนน 0 คะแนน
4.3 การบรรยาย
บรรยายและตอบข้อซักถามได้ดี
เกณฑ์คะแนน 8-10 คะแนน
และตอบข้อ
บรรยายและตอบข้อซักถามได้ปานกลาง เกณฑ์คะแนน 4-7 คะแนน
ซักถาม
บรรยายและตอบข้อซักถามได้นอ้ ย
เกณฑ์คะแนน 1-3 คะแนน
(10 คะแนน)
4.4 การ
นําเสนอและสาธิ ตได้ดีมาก
เกณฑ์คะแนน 8-10 คะแนน
นําเสนอและ
นําเสนอและสาธิ ตได้ปานกลาง
เกณฑ์คะแนน 4-7 คะแนน
การสาธิ ต
นําเสนอและสาธิ ตได้นอ้ ย
เกณฑ์คะแนน 1-3 คะแนน
(10 คะแนน)

คะแนนทีได้

หัวข้อ

คะแนนเต็ม

5. จุดเด่นและ
ประโยชน์ใน
การทํางานของ
หุ่ นยนต์
(10 คะแนน)
6. การนําไป
ประยุกต์ในอนาคต
(10 คะแนน)

5.1 มีจุดเด่น
และประโยชน์
ในการทํางาน
ของหุ่ นยนต์
(10 คะแนน)
6.1 การนําไป
ประยุกต์ใน
อนาคต
(10 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนนทีได้

มีจุดเด่นและประโยชน์ในการทํางานได้ดีมาก
เกณฑ์คะแนน 8-10 คะแนน
มีจุดเด่นและประโยชน์ในการทํางานได้ปานกลาง เกณฑ์คะแนน 4-7 คะแนน
มีจุดเด่นและประโยชน์ในการทํางานได้นอ้ ย
เกณฑ์คะแนน 1-3 คะแนน

การประยุกต์ใช้ในอนาคต
สามารถประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ดีมาก
สามารถประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ปานกลาง
สามารถประยุกต์ใช้ในอนาคตได้นอ้ ย
ไม่สามารถประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

เกณฑ์คะแนน 8-10 คะแนน
เกณฑ์คะแนน 4-7 คะแนน
เกณฑ์คะแนน 1-3 คะแนน
เกณฑ์คะแนน 0 คะแนน

รวมคะแนน (100 คะแนน)
หมายเหตุ รายละเอียดการให้คะแนนในแต่ละหัวข้ออาจปรับเปลียนได้ ขึDนอยูก่ บั ดุลยพินิจของกรรมการ

ลงชือ..........................................................ประธานกรรมการ 1
(...........................................................)
ลงชือ..........................................................กรรมการ 2
(...........................................................)
ลงชือ..........................................................กรรมการ 3
(...........................................................)
ลงชือ..........................................................กรรมการ 4
(...นางสาวเกษร ภูมิดี...)
ลงชือ.....................................................กรรมการและเลขานุการ 5
(...นายพิริยะ ทองเหลือง...)

