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1. วัตถุประสงคข์องการประกวด  แข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะสะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

    1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์  
         ในการปฏิบัติงานจริง 
    1.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
    1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
         การอาชีวศึกษา 
    1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 

 

2.  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด แข่งขัน 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

  1.  ระดับจังหวัด ผ่านการประกวด แข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับสถานศึกษา 
  2.  ระดับภาค ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 
  3.  ระดับชาติ ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1  

  รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค 
  4.  เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท) 

  ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียน  
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.),หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
  ยกเว้น   นักเรียน นักศึกษาทวิศึกษา และเทียบโอนประสบการณ์ฯ           

  5.  เป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
  6.  ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมประกวด แข่งขัน     
              

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
          การประกวดแยกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 

3.  รายละเอียดการแข่งขัน 
     3.1 สมรรถนะรายวิชา 
          การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา  (STEM  Education) เป็นการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
(Science: S) และเทคโนโลยี  (Technology: T)  วิศวกรรมศาสตร์  (Engineering: E)  และคณิตศาสตร์  
(Mathematic: M)   มาใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงโดยผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
(Engineering  Design  Process:  EDP)  เพื่อให้ได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

  

3.2 งานที่ก าหนด 
     1. ผู้เข้าประกวดต้องจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการโดยไม่เก็บก่อนเวลาท่ีก าหนด 
     2. การน าเสนอผลงานในห้องประชุม ทีมละ 10 นาที คณะกรรมการซักถาม 5 นาที 
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    3.3 ก าหนดการประกวด 
     1. นักเรียน นักศึกษา ผู้จัดท าผลงานจ านวนไม่เกิน 5 คน และครูท่ีปรึกษาผลงาน จ านวนไม่เกนิ 5 คน      
         ต่อผลงาน 
     2. ล าดับการน าเสนอผลงานใช้วิธีการจับฉลากในวันการประกวด 
     3. การประกวดต้องด าเนินการให้เสร็จภายในวันเดียว 
 

 3.4 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
      1. ป้ายไวนิลขนาด 1X1.8 เมตร พร้อมขาต้ัง 

          2. รายงานการจัดท าผลงาน จ านวน 5 เล่ม โดยใช้รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ ThSarabunPSK 
             ช่ือบทและหัวข้อ ขนาด 18 point  ตัวหนา เนื้อหาขนาด 16  point  ตัวปกต ิ

  3. รายงานการจัดท าผลงาน บทท่ี 1 - 5 จ านวนไม่เกิน 20 แผ่น โดยไม่รวมหัวข้ออื่นๆ 
  4. ส่ือในการน าเสนอผลงานในห้องประชุม 
 

    3.5 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม  100 คะแนน 
         1. การบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษา  (STEM Education)     30   คะแนน 
         2. ผลงาน                                                               20   คะแนน 
         3. การน าเสนอผลงานในห้องประชุม                                20   คะแนน 
         4. การแสดงผลงาน/นิทรรศการ                                     15   คะแนน 
         5. การเขียนรายงาน                                                   15   คะแนน 
    3.6 คณะกรรมการตัดสิน 

 คณะกรรมการตัดสิน จ านวน 3-5 คน เป็นผู้มีความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
(STEM  Education)   

 

    3.7 คณะกรรมการด าเนินงาน  
          คณะกรรมการด าเนินงาน จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ 
การแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน 
 

4. เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
    1. คะแนน  90     ขึ้นไป   ระดับเหรียญทอง    
    2. คะแนน  80  -  89    ระดับเหรียญเงิน 
    3. คะแนน  70  -  79            ระดับเหรียญทองแดง    
 

5. เกณฑ์การรับรางวัล        
    1. ชนะเลิศ     คือ ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด (1 รางวัล) 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ  (1 รางวัล) 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) 
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6. รางวัลที่ได้รับ   
 1. ชนะเลิศ    ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
    4. รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    5. รองชนะเลศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    6. รางวัลชมเชย    ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
 

หมายเหตุ   
1. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
2. ผู้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6  ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
 

ช่ือผลงาน..................................................................สถานศึกษา.............................จังหวัด................................ 
 

1 การบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษา  (STEM 
Education) 

30   

2 ผลงาน 20   
3 การน าเสนอผลงานในห้องประชุม 20   
4 การจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ 15   
5. การเขียนรายงาน 15   
 รวม 100   

                                                                
 
 
                                                                ลงช่ือ..............................................กรรมการผู้ให้คะแนน 
                                                                     (...............................................) 
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เกณฑ์การให้คะแนนสะเต็มศึกษา  (STEM Education) 
1. การบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษา  (STEM Education)    30  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

5 (ดีเยี่ยม) 4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 
(ปรับปรุง) 

1. แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
(S) 

    

มีแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์
มากกว่า 4 
แนวคิด 

มีแนวคิด
ทาง
วิทยาศาสตร์  
4 แนวคิด 

มีแนวคิด
ทาง
วิทยาศาสตร์  
3 แนวคิด 

มีแนวคิด
ทาง
วิทยาศาสตร์  
2 แนวคิด 

มีแนวคิด
ทาง
วิทยาศาสตร์  
1 แนวคิด 

2. แนวคิดทางเทคโนโลยี (T) 
   2.1 มีการใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้นข้อมูล 
   2.2 การใช้เทคโนโลยีโดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม  
   2.3 การเลือกใช้เทคโนโลยี
ท่ีมีในท้องถิ่น  
   2.4 มีการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ 
   2.5 เช่ือมโยงเทคโนโลยีเข้า
กับวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

ครบทุกข้อ มี  4 ข้อ มี  3  ข้อ มี  2  ข้อ มี  1  ข้อ 

3. แนวคิดทาง
วิศวกรรมศาสตร์ (E) 

การสร้างผลงาน
ตาม
กระบวนการเชิง
วิศวกรรมครบ
ทุกขั้นตอน 

การสร้าง
ผลงานตาม
กระบวนการ
เชิง
วิศวกรรม 
ขาด 1
ขั้นตอน 
 

การสร้าง
ผลงานตาม
กระบวนการ
เชิง
วิศวกรรม 
ขาด 2
ขั้นตอน 

การสร้าง
ผลงานตาม
กระบวนการ
เชิง
วิศวกรรม  
ขาด3 
ขั้นตอน 

การสร้าง
ผลงานตาม
กระบวนการ
เชิง
วิศวกรรม
ขาดมากกว่า  
3  ขั้นตอน 
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 (ดีเยี่ยม) 
 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 
(ปรับปรุง) 

4. แนวคิดทางคณิตศาสตร์  
(M) 

มีแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์
มากกว่า 4 
แนวคิด 

มีแนวคิด
ทาง
คณิตศาสตร์ 
4 แนวคิด 

มีแนวคิด
ทาง
คณิตศาสตร์  
3 แนวคิด 

มีแนวคิด
ทาง
คณิตศาสตร์  
2 แนวคิด 

มีแนวคิด
ทาง
คณิตศาสตร์  
1 แนวคิด 

5. การบูรณาการ แนวคิดการ
สะเต็มศึกษา (STEM) 

มีการบูรณาการ
แนวคิดในการ
สร้างผลงานได้
ครบท้ัง  4  
สาขาวิชา  คือ
STEM 

มีการบูรณา
การแนวคิด
ในการสร้าง
ผลงานแค่ 3  
สาขาวิชา   

มีการบูรณา
การแนวคิด
ในการสร้าง
ผลงานแค่ 2  
สาขาวิชา   

มีแนวคิดใน
การสร้าง
ผลงานแค่ 1 
สาขาวิชา   

ไม่มีการบูร
ณาการ
แนวคิด  
STEM ใน
การสร้าง
ผลงาน 

6. คุณภาพของผลงานตาม
กระบวนการเชิงวิศวกรรม 
   6.1 ผลงานแปลกใหม่  
น่าสนใจ 
   6.2 มีการใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการสร้างผลงาน 
   6.3 มีผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพผลงาน 
   6.4 มีหลักฐานแสดงถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนาผลงาน
อย่างต่อเนื่อง 
  6.5 มีข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาต่อยอดผลงาน 

ครบทุกข้อ มี  4 ข้อ มี  3  ข้อ มี  2  ข้อ มี  1  ข้อ 
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2. ผลงาน   20  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. ความเรียบร้อย 
    1.1 ผลงานมีความประณีต  
    1.2 เก็บรายละเอียด ได้สวยงาม  
    1.3 ขนาดมีความเหมาะสมกับการใช้งาน 
     1.4 ใช้วัสดุได้เหมาะสมกับผลงาน       

ครบทุกข้อ มี 3 ข้อ มี  2  ข้อ มี 1 ข้อ 

2. ความปลอดภัย 
   2.1 ออกแบบระบบความปลอดภัยได้
เหมาะสม   
    2.2 มีค าอธิบายการใช้งาน   
    2.3 มีวิธีการดูแลรักษา   
    2.4 มีระบบป้องกันอันตรายในขณะใช้งาน 

 
ครบทุกข้อ 

 
มี 3 ข้อ 

 
มี  2  ข้อ 

 
มี 1 ข้อ 

3. ประโยชน์ 
   3.1 ใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค ์
   3.2 สอดคล้องกับความจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน 
   3.3  มีข้อเสนอแนะในการใช้งาน 
   3.4  ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ครบทุกข้อ มี 3 ข้อ มี  2  ข้อ มี 1 ข้อ 

4. ประสิทธิภาพ  
    4.1 ผลงานแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ 
    4.2 สามารถทดสอบการท างานซ้ าได้ 
    4.3 ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
    4.4 ผลงานมีความคุ้มค่ากับต้นทุน 

ครบทุกข้อ มี 3 ข้อ มี  2  ข้อ มี 1 ข้อ 

5. การพัฒนาต่อยอด 
      5.1 เชิงวิชาการ 
      5.2 เชิงพาณิชย์ 
      5.3 เชิงอุตสาหกรรม 
      5.4 เชิงสังคม/ สิง่แวดล้อม 

ครบทุกข้อ มี 3 ข้อ มี  2  ข้อ มี 1 ข้อ 
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3. การน าเสนอผลงานในห้องประชุม  20  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. การน าเสนอเน้ือหา 
   1.1 เป็นล าดับข้ันตอน  เข้าใจง่าย 
   1.2 เน้ือหากระชับน่าสนใจ  
   1.3 เน้ือหาเชื่อมโยงความรู้สะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) 
   1.4 อธิบายข้ันตอนการท างานตาม
ข้ันตอน  EDP ได้ 

ครบทุกข้อ มี  3  ข้อ มี  2  ข้อ มี  1  ข้อ 

2. การใช้สื่อประกอบ 
  2.1 ชัดเจน  น่าสนใจ 
  2.2 เรียงล าดับเน้ือหา เข้าใจง่าย 
  2.3 ตัวอักษร ขนาด สี ชัดเจน เหมาะสม 
  2.4 ภาพ ตาราง สอดคล้องกับเน้ือหา  

ครบทุกข้อ มี  3 ข้อ มี  2  ข้อ  มี  1  ข้อ 

3. การรักษาเวลา น าเสนอได้
ครบถ้วนตาม
เน้ือหา  ในเวลาท่ี
ก าหนด 

น า เ ส น อ ไ ด้
ค ร บ ถ้ ว น ต า ม
เน้ือหา  มากกว่า 
หรือน้อยกว่าเวลา
ที่ ก า ห นด  1 - 2 
นาที   

น าเสนอได้ครบถ้วน
ตามเน้ือหา  มากกว่า 
หรือน้อยกว่าเวลาที่
ก าหนด  3-4 นาที   

น าเสนอได้ครบถ้วน
ตามเน้ือหา มากกว่า 
หรือน้อยกว่าเวลาท่ี
ก าหนดมากกว่า         
4 นาที  

4. การตอบค าถาม ตอบค าถามได้
ชัดเจน ตรง
ประเด็นทุกข้อ  
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของ 
STEM ได้ถูกต้อง
ชัดเจน  
 

ตอบค าถามได้
ตรงประเด็น  
เป็นส่วนใหญ่  
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของ 
STEM ได้เป็น
บางส่วน 

ตอบค าถามได้ตรง
ประเด็นเพียง
เล็กน้อย  เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของ 
STEM ได้น้อยมาก 
 

ตอบค าถามไม่ตรง
ประเด็น ไม่สามารถ
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของ 
STEM ได้ 

5. บุคลิกภาพ 
    5.1 แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย  ตาม
ระเบียบ 
    5.2 มีความมั่นใจ   
    5.3 เสียงดัง ฟังชัด  
    5.4 ย้ิมแย้ม แจ่มใส  
    5.5 ให้ความสนใจผู้ฟัง  อย่างทั่วถึง     

ครบทุกข้อ ขาด  1  ข้อ ขาด  2  ข้อ ขาดมากกว่า  2  ข้อ 
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4. การจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ  15 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 (ดีเยี่ยม) 4 (ดีมาก) 3  (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. องค์ประกอบของแผ่นป้ายและ
วัสดุ  อุปกรณ์จัดแสดงผลงาน 
   1.1 แผ่นป้ายมีขนาดตาม
ก าหนด  1X1.8 เมตร พร้อมขาต้ัง 
   1.2 ตัวอักษร ภาพ ตาราง ใน
แผ่นป้ายมีขนาดเหมาะสม  
สวยงาม  อ่านได้ชัดเจน 
   1.3 เนื้อหาในแผ่นป้ายแสดงการ
ท างานอย่างเป็นระบบต้ังแต่เริ่มต้น
จนส้ินสุดตามกระบวนการ  EDP 
   1.4 แผ่นป้ายแสดงความ
เช่ือมโยงของการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา  (STEM Education) 
   1.5 การจัดวางวัสดุ อุปกรณ์   มี
ความเหมาะสม  ดึงดูดความสนใจ 

ครบทุกข้อ มี  4 ข้อ มี  3  ข้อ มี  2  ข้อ มี  1  ข้อ 

2. การทดลอง/สาธิต 
    2.1 สาธิต/ทดลอง อย่างเป็น
ล าดับขั้นตอน น่าสนใจ 
    2.2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการ
สาธิต/ทดลองได้เหมาะสม 
    2.3 ความช านาญในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ของผู้สาธิต 
    2.4 แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของผลงาน 
    2.5 สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการสาธิต 
 
 
 

ครบทุกข้อ มี  4 ข้อ มี  3  ข้อ มี  2  ข้อ มี  1  ข้อ 
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 (ดีเยี่ยม) 4 (ดีมาก) 3  (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
3. การน าเสนอผลงาน 
    3.1 อธิบายการท างานอย่าง
เป็นระบบต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุด
ตามกระบวนการ  EDP 
    3.2 อธิบายความเช่ือมโยงของ
การบู รณาการ  สะ เ ต็ ม ศึกษา  
(STEM Education) 
    3.3 อธิบายประโยชน์ของ
ผลงานได้ชัดเจน 
    3.4 อธิบายการพัฒนาต่อยอด
ของผลงาน 
    3.5 ตอบค าถามได้ถูกต้อง  
ชัดเจน  ตรงประเด็น 

ครบทุกข้อ มี  4 ข้อ มี  3  ข้อ มี  2  ข้อ มี  1  ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน  
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5. การเขียนรายงาน  15  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. องค์ประกอบของรายงาน 
    1.1 ปกนอก 
    1.2 ปกใน 
    1.3 บทคัดย่อ 
    1.4 สารบัญ 
    1.5 สารบัญตาราง 
    1.6 สารบัญรูปภาพ 
    1.7 บทท่ี 1 บทน า 
    1.8 บทท่ี 2 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 
    1.9 บทท่ี 3 วิธีการด าเนินงานตามการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม (EDP) 
    1.10 บทท่ี 4 ผลการด าเนินงาน 
        4.1 ตามวัตถุประสงค์ 
       4.2 ตามการออกแบบเชิงวิศวกรรม (EDP) 
    1.11 บทท่ี 5 สรุปผล การเช่ือมโยง STEM  
และข้อเสนอแนะ 
    1.12 บรรณานุกรม 
    1.13 ภาคผนวก 

ครบทุกข้อ ขาด  1-2  ข้อ ขาดมากกว่า  2  ข้อ 

2. การใช้ภาษา ส่ือความหมายได้
ชัดเจนทุก
ประเด็น  การ
พิมพ์สะกดค าผิด 
น้อยกว่า  10  ค า  

ส่ือความหมายได้
ชัดเจนบาง
ประเด็น การพิมพ์
สะกดค าผิด            
10-20  ค า 

ส่ือความหมายไม่
ตรงประเด็น การ
พิมพ์สะกดค าผิด 
มากกว่า  20  ขึ้นไป 

3. การเขียนอ้างอิง 
   3.1 การเขียนอ้างอิงถูกต้องครบถ้วนตาม
เนื้อหา 
   3.2 การเขียนอ้างอิงเนื้อหาถูกต้องตาม
รูปแบบ APA 
   3.2 การเขียนอ้างอิง/บรรณานุกรมถูกต้อง
ตามรูปแบบ  APA 

ครบทุกข้อ ขาด 1 ข้อ ขาดมากกว่า 1 ข้อ 



 
 

 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน  
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ทักษะพื้นฐาน การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 -2561 
 

 

~ 363 ~ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

4. การเขียนรายงานขั้นตอนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม  (Engineering Design Process: 
EDP) 
 

มีการเขียน
รายงานการสร้าง
ผลงานตาม
ขั้นตอนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมครบทุก
ขั้นตอน 

มีการเขียน
รายงานการสร้าง
ผลงานตาม
ขั้นตอนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมแต่ไม่
ครบทุกขั้นตอน 

ขาดการเขียน
รายงานการสร้าง
ผลงานตามข้ันตอน
การออกแบบเชิง
วิศวกรรม 
 

5. การเขียนรายงานการเช่ือมโยง STEM  อธิบายการ
เช่ือมโยง  STEM  
เป็นแผนภาพ  
รูปภาพ Mind 
Map หรือ 
อื่นๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง สอดคล้อง
กับผลงานได้อย่าง
ชัดเจน  

อธิบายการ
เช่ือมโยง  STEM  
เป็นแผนภาพ  
รูปภาพ Mind 
Map หรือ 
อื่นๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง สอดคล้อง
กับผลงานได้อย่าง
ชัดเจนในบาง
ประเด็น 

อธิบายการเช่ือมโยง  
STEM  เป็น
แผนภาพ  รูปภาพ 
Mind Map หรือ
อื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง 
สอดคล้องกับผลงาน
ได้เพียงเล็กน้อย 

 
 
 
 


