
ชุดแบบประเมิน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 



ค ำน ำ 

 ชุดแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง Road map ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับนี้ ได้มีการจัดท าแบบวัดและประเมินผล
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช้ประกอบการเรียนการสอนเนื้อหาครอบคลุมใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหลัก เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครบท้ังหมด 14 ทักษะ หลังจากส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ตามแนวทาง Road map ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชุดนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และท าให้ผู้เรียนสามารถน า
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ได้ในชีวิตจริง 

 

        ด้วยความปรารถนาดี 

    คณาจารย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิยาศาสตร์                      ปีการศึกษา 2562 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   

 

ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………….……….. ชั้น………… เลขที่ …….…….. 
 

 
 

 
 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนสังเกตเทียนไข แล้วจุกไฟ สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วบันทึกผลลงในตาราง 
 

รายการ ก่อนจุดเทียนไข ระหว่างจุดเทียนไข หลังจากดับเทียนไข 

 
สีเทียนไข 

   

 
กลิ่นเทียนไข 

   

 
ผิวเทียนไข 

   

 
รูปร่างเทียนไข 

   

 
เปลวไฟของเทียน 

   

 
ควันของเทียน 

   

 

แบบประเมินทักษะกระบวนการการสังเกต 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    ปีการศึกษา 2562 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

 

เกณฑ์การประเมินการสังเกต 

 
รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ดี (10) พอใช ้(5) ปรับปรุง (1) 

 

ความถูกต้อง 

 

สามารถใช้ประสาทสัมผัสเก็บ
รายละเอียดของข้อมูลได้ถูกต้อง
อย่างน้อย 5-6 ข้อ โดยไม่เพิ่ม
ความคิดเห็น 

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
ของข้อมูลได้ถูกต้อง 
อย่างน้อย 3-4 ข้อ โดย
ไม่เพิ่มความคิดเห็น 

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
ของข้อมูลได้ถูกต้อง 
อย่างน้อย 1-2 ข้อ โดย
ไม่เพิ่มความคิดเห็น 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

- 10 คะแนน หมายถึง ดี 
- 5   คะแนน หมายถึง พอใช้ 
- 1   คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 
-  

คะแนน  

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิยาศาสตร์                      ปีการศึกษา 2562 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   

 

ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………….……….. ชั้น………… เลขที่ …….…….. 
 

 
 

 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนชั่งมวลผลไม้ 1 ผล จ านวน 5 ครั้ง และค านวณหาค่าเฉลี่ยของมวลผลไม้ที่ชั่งได้แล้ว
บันทึกผล 
 
ตารางบันทึกผล 
 

ผลไม้ มวลของผลไม้ (กรัม) 
ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 

      

 
วิธีค านวณหาค่าเฉลี่ยมวลของผลไม้ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

แบบประเมินทักษะการวัดและการค านวณ 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    ปีการศึกษา 2562 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

เกณฑ์การประเมินการวัด 
รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ดี (10) พอใช้ (5) ปรับปรุง (1) 

 

ความถูกต้อง 

 

สามารถใช้เครื่องมือชั่งช่ัง
มวลและอ่านค่ามวลของ
สิ่งท่ีก าหนดให้อย่างถูกต้อง
อย่างน้อย 3-4 ข้อ 

สามารถใช้เครื่องมือชั่งช่ังมวล
และอ่านค่ามวลของสิ่งท่ี
ก าหนดให้อย่างถูกต้อง อย่าง
น้อย 2-3 ข้อ 

สามารถใช้เครื่องมือชั่งช่ัง
มวลและอ่านค่ามวลของ
สิ่งท่ีก าหนดให้อย่างถูกต้อง
เพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

- 10 คะแนน หมายถึง ดี 
- 5   คะแนน หมายถึง พอใช้ 
- 1   คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมินการค านวณ 
รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ดี (10) พอใช้ (5) ปรับปรุง (1) 

 

ความถูกต้อง 

 

สามารถค านวณหา
ค่าเฉลี่ยของมวลของวัตถุที่
ก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

สามารถค านวณหาค่าเฉลี่ย
ของมวลของวัตถุที่ก าหนดให้
ได้อย่างถูกต้องบางส่วน 

ไม่สามารถค านวณหา
ค่าเฉลี่ยของมวลของวัตถุที่
ก าหนดให้ได้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

- 10 คะแนน หมายถึง ดี 
- 5   คะแนน หมายถึง พอใช้ 
- 1   คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 

 

คะแนน  

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิยาศาสตร์                      ปีการศึกษา 2562 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

   
ชื่อ – นามสกุล ………………....………………………………………………………….……….. ชั้น…….……. เลขที่ …….…..….. 
 

 
 

 
 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนจ าแนกลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

                       
 
 
 
 
 
 
 

                            
 
 
 

แบบประเมินทักษะกระบวนการจ าแนกประเภท 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    ปีการศึกษา 2562 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

เกณฑ์การประเมินการจ าแนกประเภท 

 
รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ดี (10) พอใช้ (5) ปรับปรุง (1) 

 

ความถูกต้อง 

 

สามารถระบุเกณฑ์การ
จ าแนกประเภทจากสิ่งที่
ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 6-8 ข้อ
ด้วยตนเอง  

สามารถระบุเกณฑ์การจ าแนก
ประเภทจากสิ่งที่ก าหนดให้ได้
ด้วยตนเอง 3-5 ข้อ   

สามารถระบุเกณฑ์การจ าแนก
ประเภทจากสิ่งที่ก าหนดให้ได้
ด้วยตนเองเพียง 1-2 ข้อ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

- 10 คะแนน หมายถึง ดี 
- 5   คะแนน หมายถึง พอใช้ 
- 1   คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 

 

 

คะแนน  

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิยาศาสตร์                      ปีการศึกษา 2562 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

   
ชื่อ – นามสกุล ………………....………………………………………………………….……….. ชั้น…….……. เลขที่ …….…..….. 
 

 

 
 
 
ค าชี้งแจง ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีเหมาะสม 
 

ที ่ วัตถุ สเปส 
2 มิติ 3 มิติ 

 
1. 
 

 
รูปปั้นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  
 

  

 
2. 
 

 
ภาพวาดบนแผ่นกระดาษ 

  

 
3. 
 

 
กล่องใส่รองเท้า 

  

 
4. 
 

 
ผ้าส าหรับตัดผ้า 

  

 
5. 
 

 
กระจกเงา 

  

 
 
 

 

 

แบบประเมินทักษะกระบวน การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    ปีการศึกษา 2562 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

 

เกณฑ์การประเมินการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสและเวลา 

 
รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ดี (10) พอใช้ (5) ปรับปรุง (1) 

 

ความถูกต้อง 

 

สามารระบุความสัมพันธ์ของ
รูป 2 มิติ และรูป3 มิติ ให้ตรง
กับค าในตารางที่ก าหนดให้ได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน 

สามารระบุความสัมพันธ์
ของรูป 2 มิติ และรูป3 มิติ 
ให้ตรงกับค าในตารางที่
ก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
อย่างน้อย 3-4 ข้อ 

สามารระบุความสัมพันธ์
ของรูป 2 มิติ และรูป3 
มิติ ให้ตรงกับค าใน
ตารางที่ก าหนดให้ได้
อย่างน้อย 1-2 ข้อ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

- 10 คะแนน หมายถึง ดี 
- 5   คะแนน หมายถึง พอใช้ 
- 1   คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 
-  

 

คะแนน  

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิยาศาสตร์                      ปีการศึกษา 2562 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………….……….. ชั้น………… เลขที่ …….…….. 
 

 
 

 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพและบอกส่วนประกอบของดอกชบาลงในกรอบที่ก าหนดให้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบประเมินทักษะกระบวนการจัดท าและสื่อความหมายข้อมูล 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์      ปีการศึกษา 2562 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

 

 

 
รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ดี (10) พอใช้ (5) ปรับปรุง (1) 

 

ความถูกต้อง 

 

สามารถน าข้อมูลจากการ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของดอกชบา 
มาออกแบบน าเสนอข้อมูล
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

สามารถน าข้อมูลจากการสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบ
ของดอกชบา มาออกแบบ
น าเสนอข้อมูลได้บางส่วน 

ไม่สามารถน าข้อมูลจาก
การสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของ
ต้นมะเขือ มาออกแบบ
น าเสนอข้อมูลได้อย่าง 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

- 10 คะแนน หมายถึง ดี 
- 5   คะแนน หมายถึง พอใช้ 
- 1   คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 
-  

 

คะแนน  

ผ่าน ไม่ผ่าน 

  

แบบประเมินทักษะกระบวนการจัดท าและสื่อความหมายข้อมูล 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิยาศาสตร์                      ปีการศึกษา 2562 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………….……….. ชั้น………… เลขที่ …….…….. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
1. นักเรียนคิดว่าปลาเกลื่อนชายหาดเพราะอะไร  

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

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

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

 

2. น้ าในอ่าวนี้เป็นน้ าเสียหรือน้ าดี 
............................................................................................................................. ............................................... 
 

 

 

แบบประเมินทักษะกระบวนการลงความคิดเห็นจากข้อมูล 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    ปีการศึกษา 2562 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

เกณฑ์การประเมินการลงความเห็นจากข้อมูล 

 
รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ดี (10) พอใช้ (5) ปรับปรุง (1) 

 

ความถูกต้อง 

 

 

สามารถลงความเห็นจาก
รูปภาพที่ก าหนดให้ได้
ถูกต้องด้วยตัวเอง 

ครบถ้วนและชัดเจน 

 

สามารถลงความเห็นจาก
รูปภาพที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย
ตัวเองได้ 

 

ไมส่ามารถลงความเห็นจาก
รูปภาพที่ก าหนดให้ได้
ถูกต้อง 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

- 10 คะแนน หมายถึง ดี 
- 5   คะแนน หมายถึง พอใช้ 
- 1   คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 
-  

 

คะแนน  

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิยาศาสตร์                     ปีการศึกษา 2562 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   

 

ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………….……….. ชั้น………… เลขที่ …….…….. 
 

 
 

 
 
 

ค าชี้แจง ศึกษาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วสรุปเพื่อตอบค าถามต่อไปนี้ 

ตารางแสดงการเจริญเติบโตของถั่วงอกในกระบะทราย 

จ านวนวัน การเจริญเติบโตของถัวงอก 
(เซนติเมตร) 

1 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

8 

 

1. เวลา 6 วัน ถั่วงอกเจริญเติบโตได้กี่เซนติเมตร................................................................................. .............. 

2. ใช้เวลากี่วัน ถั่วงอกเจริญเติบโต 12 เซนติเมตร............................................................................................. 

3. จากตาราง ถั่วงองเจริญเติบโตสูงสุด ใช้เวลากี่วัน.............................................................................. ............ 

4. เวลา 9 วัน กับ 5 วัน ถั่วงอกเจริญเติบโตต่างกันกี่เซนติเมตร....................................................................... 

5. ค าถามในข้อใดเป็นการพยากรณ์ภายนอกของเขต......................................................................................  

แบบประเมินทักษะกระบวนการพยากรณ์ 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    ปีการศึกษา 2562 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

 

เกณฑ์การประเมินการพยากรณ์ 

 
รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ดี (10) พอใช้ (5) ปรับปรุง (1) 

 

ความถูกต้อง 

 

 

สามารถลงความคิดเห็นจาก
ตารางที่ก าหนดให้ถุกต้องได้
ด้วยตนเอง 4-5 ข้อ  

 

สามารถลงความคิดเห็นจาก
ตารางที่ก าหนดให้ถุกต้องได้ด้วย
ตนเอง 2-3 ข้อ 

 

สามารถลงความคิดเห็น
จากตารางที่ก าหนดให้ถุ
กต้องได้ด้วยตนเอง เพียง 
1 ข้อ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

- 10 คะแนน หมายถึง ดี 
- 5   คะแนน หมายถึง พอใช้ 
- 1   คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 
-  

 

คะแนน  

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิยาศาสตร์                      ปีการศึกษา 2562 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

 

ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………….……….. ชั้น………… เลขที่ …….…….. 
 

 
 
 

ค าชี้แจง พิจารณาวิธีการทดลอง แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
วิธีการทดลอง 
วิธีการทดลอง 

1. สังเกตและบันทึกลักษณะของช้อนโลหะ หลอดพลาสติก แท่งแก้วคนสารและตะเกียบไม้ แล้วลง
ความคิดเห็นว่า ท ามาจากวัสดุชนิดใด 

2. ก าหนดปัญหาและตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการน าความร้อนของวัสดุต่างๆ 
3. ระบุตัวแปรทีเ่กี่ยวข้องกับการทดลองการน าความร้อนของวัสดุ แล้วบันทึก 
4. ทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน โดยหยดน้ าตาเทียนลงบนวัตถุที่น ามาทดสอบอย่างละ 1 หยด 

โดก าหนดระยะห่างจากปลายของวัตถทั้ง 4 ให้เท่าๆ กัน  
5. น าวัตถุทั้ง 4 ชนิด ใส่ในบีกเกอร์ที่มีน้ าร้อนอยู่ แล้วตั้งทิ้งไวประมาณ 3-5 นาที สังเกตและจับ

เวลากาละลายของน้ าตาเทียน และบันทึกผล 
6. เปรียบเทียบความรู้สึกร้อนเม่ือใช้มือจับวัตถุทั้ง 4 ชนิด ขณะแช่อยู่ในบีกเกอร์โดยจับที่ปลายของ

วัตถุ แล้วสังเกตว่ารู้สึกร้อนหรือไม่ 
7. อภิปรายผลการทดลองและสรุปผล 

การทดลอง เรื่อง ............................................................................................................................. .......................... 

จุดประสงค์ ................................................................................ ................................................................................  

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

ปัญหา ............................................................................................................................. ........................................... 

สมมติฐาน ........................................................................ ..........................................................................................  

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

การน าความร้อนของวัสดุ 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวยิาศาสตร์ 

 การตั้งสมมติฐาน    การก าหนดนิยามเชิงปฏบิัติการ     การก าหนดและควบคุมตัวแปร     การทดลอง      การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
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นิยามเชิงปฏิบัติการ ............................................................................................................................. ..................... 

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

การก าหนดตัวแปร 

 ตัวแปรต้น : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ตัวแปรตาม : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ตัวแปรควบคุม : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

......................................................................................................................................................... ........................... 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง   ปีการศึกษา 2562 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
ดี (10) พอใช้ (5) ปรับปรุง (1) 

 
 
 การตั้งสมมติฐาน 

สามารถคิดหาค าตอบล่วงหน้า
ก่อนการท าการทดลอง โดยอศัย
การสังเกตก่อนท าการทดลอง
โดยอาศัยการสังเกตความรู้ หรือ
ประสบการเดิมเป็นพื้นฐานและ
สร้างข้อความที่บอก
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น
(ช้อนโลหะ หลอดพลาสติก แท่ง
แก้วคนสาร ตะเกียบไม้) กับตัว
แปรตาม (หยดน ้าตาเทียน
ละลาย ) ได้ถูกต้องครบถ้วน
ด้วยตนเอง 

สามารถคิดหาค าตอบล่วงหน้า
ก่อนการท าการทดลอง โดย
อาสัยการสังเกตก่อนท าการ
ทดลองโดยอาศัยการสังเกต
ความรู้ หรือประสบการเดิม
เป็นพื้นฐานและสร้างข้อความ
ที่บอกตัวแปรต้น(ช้อนโลหะ 
หลอดพลาสติก แท่งแก้วคน
สาร ตะเกียบไม้ ) หรือตัวแปร
ตาม(หยดน ้าตาเทียนละลาย) 
ได้ถูกต้องอย่างได้อย่างหนึ่ง
ด้วยตนเอง 

 

ไม่สามารถคิดหาค าตอบล่วงหน้า
ก่อนการท าการทดลอง โดยอศัย
การสังเกตก่อนท าการทดลอง
โดยอาศัยการสังเกตความรู้ หรือ
ประสบการเดิมเป็นพื้นฐานและ
ไม่สามารถสร้างข้อความที่บอก
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น
(ช้อนโลหะ หลอดพลาสติก แท่ง
แก้วคนสาร ตะเกียบไม้) กับตัว
แปรตาม(หยดน ้าตาเทียน
ละลาย) ได้ถูกต้องครบถ้วนด้วย
ตนเอง 

 
   การก าหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ     สามารถก าหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการน าความ
ร้อนและไม่น าความร้อนของ
วัสดุ ได้ถูกต้องด้วยตนเองโดย
บอกขอบเขตได้ชัดเจน  

สามารถก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการน า
ความร้อนและไม่น าความร้อน
ของวัสดุ ได้ถูกต้องด้วยตนเอง
โดยบอกขอบเขตได้ไม่
ครบถ้วน 

ไม่สามารถก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการน าความ
ร้อนและไม่น าความร้อนของวัสดุ 
ได้ถูกต้องด้วยตนเอง 

 การก าหนดและ
ควบคุมตัวแปร     สามารถระบุตัวแปรต้น (ช้อน

โลหะ หลอดพลาสติก แท่งแก้ว
คนสาร ตะเกียบไม้)  ตัวแปร
ตาม (หยดน ้าตาเทียนละลาย )  
และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงท่ี 
(อุณหภูมิของน ้า เวลาที่ใช้ใน 

สามารถระบุตัวแปรต้น (ช้อน
โลหะ หลอดพลาสติก แท่ง
แก้วคนสาร ตะเกียบไม้)  ตัว
แปรตาม (หยดน ้าตาเทียน
ละลาย )  แต่ไม่สามารถ
ก าหนดตัวแปรที่ต้องควบคุม 

ไม่สามารถระบุตัวแปรต้น (ช้อน
โลหะ หลอดพลาสติก แท่งแก้ว
คนสาร ตะเกียบไม้)  ตัวแปรตาม 
(หยดน ้าตาเทียนละลาย )  และ
ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ 
(อุณหภูมิของน ้า เวลาที่ใช้ใน 
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รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
ดี (10) พอใช้ (5) ปรับปรุง (1) 

 การก าหนดและ
ควบคุมตัวแปร     การทดลอง ปริมาณของหยด

น ้าตาเทียน ระยะห่างของหยด
น ้าตาเทียนจากปลายวัสดุ) ได้
ถูกต้องครบถ้วนได้ด้วยตนเอง 

ให้คงที่ (อุณหภูมิของน ้า เวลา
ที่ใช้ในการทดลอง ปริมาณ
ของหยดน ้าตาเทียน ระยะห่าง
ของหยดน ้าตาเทียนจากปลาย
วัสดุ) ได้ 

การทดลอง ปริมาณของหยด
น ้าตาเทียน ระยะห่างของหยด
น ้าตาเทียนจากปลายวัสดุ) ได้ 

 
 การทดลอง  
 
 
*ใช้เกณฑ์การประเมินปฎิบัติ
การทดลอง     

สามารถด าเนินการทดลองตาม
ขั้นตอนและบันทึกผลการ
ทดลองได้ถูกต้องครบถ้วนด้วย
ตนเอง ว่า ช้อนโลหะ 
น้ าตาเทียนละลาย เมื่อสัมผัส
วัสดุจะรู้สึกร้อน หลอดพลาสติก 
น้ าตาเทียนไม่ละลาย เมื่อสัมผัส
วัสดุจะไม่รู้สึกร้อน ตะเกียบไม้ 
น้ าตาเทียนไม่ละลาย เมื่อสัมผัส
วัสดุจะไม่รู้สึกร้อน แท่งแก้วคน
สาร น้ าตาเทียนละลายเมื่อ
สัมผัสจะรู้สึกร้อน  

สามารถด าเนินการทดลอง
ตามขั้นตอนได้ แต่ไม่สามารถ
บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง
ครบถ้วนด้วยตนเอง  

ไม่สามารถด าเนินการทดลอง
ตามขั้นตอนและบันทึกผลการ
ทดลองได้ถูกต้องครบถ้วนด้วย
ตนเอง  

 การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป 

สามารถตีความหมายจากการ
ทดลองและลงข้อสรุปได้ด้วย
ตนเอง โดยสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้องไว้ได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วย 

สามารถตีความหมายจากการ
ทดลองและลงข้อสรุปได้ด้วย
ตนเอง แต่ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้องไว้ 

ไม่สามารถตีความหมายจากการ
ทดลองและลงข้อสรุปได้ด้วย
ตนเอง  

เกณฑ์การให้คะแนน 

- 10 คะแนน หมายถึง ดี 
- 5   คะแนน หมายถึง พอใช้ 
- 1   คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 

 

 

 

คะแนน  

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์     ปีการศึกษา 2562 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………….……….. ชั้น………… เลขที่ …….…….. 
 

แบบประเมินทักษะการสร้างแบบจ าลอง 

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพหรือติดภาพถ่ายชิ้นงาน เรื่อง .................................................................................. 
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เกณฑ์การการประเมินทักษะการสร้างแบบจ าลอง  
รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ความคิด
สร้างสรรค์ 
(5 คะแนน) 

ไม่สามารถคิดหา 
วิธีการแก้ปัญหาและ
พัฒนาชิ้นงาน 

พัฒนาชิ้นงานมกีารคิดหา
วิธีการแก้ปัญหาได้เพียง 1 
วิธี โดยไม่มี 
ความคิดแปลก 
ใหม ่

พัฒนาชิ้นงานมกีารคิดหา
วิธีการแก้ปัญหาได้ 2 วิธีด้วย
การผสมผสานและดัดแปลง
จากความ 
คิดเดิม 

พัฒนาชิ้นงานมกีารคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาได้มากกว่า 2 วิธี ด้วย
ความคิดที่แปลกใหม่ 

พัฒนาชิ้นงานมกีารคิดหาวิธีการ
แก้ปญัหาได้มากกว่า 2 วิธี ด้วยความคิด
ที่แปลกใหม่ เหมาะสมต่อการใชง้านจริง 

ความส าเร็จ 
ของงาน 
(5 คะแนน) 

ไม่สามารถ 
ท างานได้ส าเร็จ 

สามารถท างานได้ส าเร็จแต่ไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมด
และเกินกว่าเวลาที่ก าหนด 

สามารถท างานได้ส าเร็จแต่ไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมดโดย
ใช้เวลาตามที่ก าหนด 

สามารถท างานได้ส าเร็จและ
เป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมดแต่ใช้
เวลาเกินกว่าที่ก าหนดเล็กน้อย 

สามารถท างานได้ส าเร็จและเป็นไปตาม
เง่ือนไขครบถ้วนภายในเวลาท่ีก าหนด 

การน าเสนอ
ผลงานและการ
สื่อสาร 
(5 คะแนน) 

ไม่สามารถน าเสนอ
ผลงานได้  

สามารถน าเสนอผลงานได้ 
ขาดความน่าสนใจและขาด
ปฏิสัมพนัธ์กับผู้ฟัง 

สามารถน าเสนอผลงานได้ แต่
ขาดความน่าสนใจหรือขาด
ปฏิสัมพนัธ์กับผู้ฟัง 

สามารถน าเสนอผลงานได้อย่าง
น่าสนใจ สื่อสารได้ดีแต่ขาด
ปฏิสัมพนัธ์กับผู้ฟัง 

สามารถน าเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจ 
สื่อสารได้อย่างชัดเจนและมปีฏิสมัพันธ์
กับผู้ฟัง 

การวางแผนและ
ความร่วมมือใน
การท างาน 
(5 คะแนน) 

ลงมือปฏิบัติโดยไม่มี
การวางแผน และไม่มี
การท างานร่วมกัน 

ลงมือปฏิบัติโดยไม่มีการ
วางแผน แต่ท างานร่วมกัน 

ลงมือปฏิบัติโดยมีการวางแผน 
ท างานร่วมกัน แต่ไม่มีการแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบ ไม่มี
การระดมความคิดและลง
ข้อสรุปร่วมกัน 

ลงมือปฏิบัติโดยมีการวางแผน
ท างานร่วมกัน มีการแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ แต่ไม่มีการระดม
ความคิดและลงข้อสรุปร่วมกัน 

ลงมือปฏิบัติโดยมีการประชุมเพ่ือวาง
แผนการท างาน แบ่งหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและมีการอภิปรายแจกแจง
รายละเอียด คิดได้อย่างครบถ้วน และมี
ราย 
ละเอียดที่สมบูรณ์ลงข้อสรุปร่วมกัน 

การใช้เทคโนโลยี 
(5 คะแนน) 

ไม่สามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้น รวบรวม และ
น าเสนอความรู้ได้ 

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการสืบคน้ 
รวบรวม สรุปความรู้ได้ด้วย
รูปแบบของตนเอง แต่ไม่
สามารถน าเสนอโดยการใช้
เทคโนโลยีได้ 

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการสืบคน้ 
รวบรวม สรุปความรู้ น าเสนอ
โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือสื่อสารสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ แต่ไม่สามารถ
น าเสนอให้ผู้ฟังเข้าใจได้ 

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการสืบค้น รวบรวม สรุป
ความรู้ น าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
เพ่ือสื่อสารสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ ในรูปแบบของ
ตนเองอย่าง ถูกต้อง แต่ขาดความ
สร้างสรรค์ 

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
สืบค้น รวบรวม สรุปความรู้ น าเสนอ
โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือสื่อสารสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ในรูปแบบ
ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง 
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เกณฑ์การประเมินทักษะการสร้างแบบจ าลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน  

ผ่าน ไม่ผ่าน 

  

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน  ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 

5 ดีมาก 18-20 ดีมาก 
4 ดี 14-17 ดี 
3 ปานกลาง 10-13 พอใช้ 
2 พอใช้ 5-9 ควรปรับปรุง 
1 ปรับปรุง 0-4 ปรับปรุงเร่งด่วน 

 

*หมายเหตุ: นักเรียนที่ได้คะแนนต่ ากว่า 5 คะแนน จะต้องพัฒนาชิ้นงานใหม่ 
           นักเรียนที่ได้คะแนนต่ ากว่า 9 คะแนน จะต้องปรับปรุงชิ้นงาน 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินปฏิบัตกิารทดลอง 
เรื่อง ………………………………………. 

ชั้น ป.4/...... 
ใบงานการทดลองที ่...... 
ค าชี้แจง  ผู้สอนประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการปฏิบัติการทดลอง โดยให้ 
ระดับคะแนนลงในตารางที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน 
เกณฑ์การให้คะแนน 4 เท่ากับ ดีมาก 3 เท่ากับ ดี 2 เท่ากับ พอใช้ และ 1 เท่ากับ ต้องปรับปรุง 

 

ล าดับที่ เพศ ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะแนนที่ได ้

วิธ
ีด า

เน
ินก

าร
ทด

ลอ
ง 

กา
รป

ฏิบ
ัติก

าร
ทด

ลอ
ง 

คว
าม

ช า
นา

ญ
ใน

กา
ร

ปฏ
ิบัต

ิกา
รท

ดล
อง

 

กา
รส

รุป
ผล

กา
รท

ดล
อง

 

กา
รต

อบ
ค า

ถา
มท

้าย
กา

ร
ทด

ลอ
ง 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
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ล าดับที่ เพศ ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะแนนที่ได ้

วิธ
ีด า

เน
ินก

าร
ทด

ลอ
ง 

กา
รป

ฏิบ
ัติก

าร
ทด

ลอ
ง 

คว
าม

ช า
นา

ญ
ใน

กา
ร

ปฏ
ิบัต

ิกา
รท

ดล
อง

 

กา
รส

รุป
ผล

กา
รท

ดล
อง

 

กา
รต

อบ
ค า

ถา
มท

้าย
กา

ร
ทด

ลอ
ง 

19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          

 
   

    ลงชื่อ…………………………….....…ผู้ประเมิน 

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

                
            ………./……………/……… 
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เกณฑ์การประเมินในการปฏิบัติการทดลอง 

รายการประเมิน 
ระดับการให้คะแนน 

4 = ดีมาก  3 = ดี 2 = พอใช้  1 = ต้องปรับปรุง 
1. วิธีด าเนินการ
ทดลอง 

ก าหนดวิธีการ 
ขั้นตอน เลือก ใช้
เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

ก าหนดวิธีการ 
ขั้นตอน เลือก ใช้
เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ยังไม่
เหมาะสม 

ต้องให้ความ
ช่วยเหลือบ้างใน
ก าหนดวิธีการ 
ขั้นตอน เลือกใช้
เครื่องมือ และ
อุปกรณ ์

ต้องให้ความช่วยเหลือ
ทั้งหมดในก าหนด
วิธีการ ข้ันตอน 
เลือกใช้เคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติการ
ทดลอง 

ปฏิบัติการทด ลอง
ตามขั้นตอน และใช้
อุปกรณ์ต่างๆ ได้
ถูกต้อง 

ปฏิบัติการทด ลอง
ตามขั้นตอน และใช้
อุปกรณ์ต่างๆ ได้
ถูกต้องเมื่อได้รับค า
แนะ น าบา้ง 

ต้องได้รับค า แนะน า
มากๆในการ
ปฏิบัติการทดลอง
ตามขั้นตอน และใช้
อุปกรณ์ต่างๆ ได้
ถูกต้อง 

ต้องให้ความช่วยเหลือ
ในการในการ
ปฏิบัติการทดลองตาม
ขั้นตอน และใช้
อุปกรณ์ต่างๆ ได้
ถูกต้อง 

3. ความช านาญใน
การปฏิบัติการ
ทดลอง 

มีความช านาญในการ
ปฏิบัติ การทดลอง 
ใช้อุปกรณ์ได้อย่าง
ถูกต้อง และเสร็จตาม
ก าหนด เวลา 

มีความช านาญใน
การปฏิบัติ การ
ทดลอง ใช้อุปกรณ์ 
แต่ต้องให้ค าแนะน า
จึงจะเสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

ต้องให้ความ
ช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติการทด ลอง 
และการใช้อุปกรณ์ 
จึงจะเสร็จตาม
ก าหนด เวลา 

ไม่มีความช านาญใน
การปฏิบัติการทดลอง 
ในการใช้อุปกรณ์ และ
ไม่เสร็จตามก าหนด 
เวลา 

4. การสรุปผลการ
ทดลอง 

บันทึก และสรุป ผล
การทดลองได้ถูกต้อง 
และชัดเจน 

บันทึก และสรุป ผล
การทดลองถูกต้อง
บ้างแต่ยงัไมช่ัดเจน 

บันทึก และสรุป ผล
การทดลองไม่ถูกต้อง
และไมช่ัดเจน 

ต้องให้ค าแนะน าใน
การบันทึก และ
สรุปผลการทดลอง จึง
จะปฏิบัตไิด ้

4. การตอบค าถาม
ท้ายการทดลอง 

ตอบได้ถูกต้อง
ทั้งหมด 

ตอบได้ถูกต้องแต่ไม่
ครบทุกข้อค าถาม 

ตอบได้แต่ยังไม่
ถูกต้อง 

ต้องให้ความช่วย 
เหลือในการตอบ
ค าถามทุกข้อ 

 
เกณฑ์ที่ใช้ในการให้คะแนนจากการเปลี่ยนระดับ คือ 

 ระดับ ดีมาก          เท่ากับ   4     ได้คะแนนเท่ากับ  9-10    คะแนน 
  ดี               เท่ากับ   3     ได้คะแนนเท่ากับ  7-8    คะแนน 
  ปานกลาง     เท่ากับ   2     ได้คะแนนเท่ากับ  5-6    คะแนน 
  ต้องปรับปรุง เท่ากับ   1     ได้คะแนนเท่ากับ  1-4    คะแนน 

 
 


