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คํานํา 

 ชุดแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตามแนวทาง Road map ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับน้ี ไดมีการจัดทําแบบวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ใชประกอบการเรียนการสอนเนื้อหาครอบคลุมในรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหลัก 

เพื่อพัฒนาสงเสริมใหผูเรียนทุกคนไดมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ครบทั้งหมด 14 ทักษะ หลังจาก

สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาชุดแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามแนวทาง 

Road map ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชุดน้ีจะเปนประโยชนอยางมากตอผูเรียนใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และทําใหผูเรียนสามารถนําทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชไดในชีวิต

จริง 

 

 

 

 

 

                        ดวยความปรารถนาดี 

คณาจารยกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                         ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3          
  

ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………….……….. ช้ัน………… เลขที่ …….…….. 

 

แบบประเมินทักษะการสังเกต 

คําชี้แจง ใหนักเรียนพิจารณาขอมูลที่กําหนดใหและนําตัวเลขใสหนาขอมูลนั้นใหถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.............. ฉันมีหนามและกลิ่นแรง      .............. ฉันเปนผัก ใบหอกันเปนชั้นๆ    

.............. ฉันมีตารอบตัวและหัวจุก      .............. ฉันสุกเปนสีแดง 

.............. ฉันรวมกันเปนหวี    .............. ฉันเปนกลีบสีขาว มีกลิ่นฉุน 

.............. ฉันสุกแลวเปนสมีวง      .............. ฉันมีสีเขียวใชทําสลัด 

.............. ฉันมีเปลือกหนาและมีเนื้อสีขาว    .............. ฉันชื่อ "mango" 

.............. ฉันเปนถั่วอยูในดิน    .............. ฉันเปนผลไมที่มีสีแดงและมาจากตางประเทศ 

.............. ฉันชื่อ มะ ทานกับน้ําพริก   .............. ฉันคือ ชมพู 

.............. ฉันมีผิวขรุขระ มีเมล็ดเยอะ 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                  ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3          
   

 เกณฑการประเมินทักษะการสังเกต   

 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดี (10) พอใช (5) ปรับปรงุ (1) 

ความถูกตอง สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของขอมูล

ไดถูกตองอยางนอย       

11 - 15 ขอ โดยไมเพิ่ม

ความคิดเห็น 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของขอมูล

ไดอยางนอย 6 - 10 ขอ         

โดยไมเพิ่มความคิดเห็น 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของขอมูล

ไดต่ํากวา 5 ขอ         

โดยไมเพิ่มความคิดเห็น 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 10   คะแนน   หมายถึง   ด ี

   5     คะแนน   หมายถึง   พอใช 

   1     คะแนน   หมายถึง   ปรบัปรุง 

 

 

 

 

 

คะแนน  

ผาน ไมผาน 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                         ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3          
  

ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………….……….. ช้ัน………… เลขที่ …….…….. 

 

แบบประเมินทักษะการวัดและการคาํนวณ 

คําชี้แจง ใหนักเรียนพิจารณารูปภาพและตอบคําถามตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. ขวดหมายเลข..................................สูงที่สุด มีความสูง.................................................................................... 

2. ขวดหมายเลข..................................เตี้ยท่ีสุด มีความสงู.................................................................................. 

3. ขวดหมายเลข 3 สูงกวาขวดหมายเลข 4 เทาใด.............................................................................................. 

4. ขวดหมายเลข 2 ตองเพ่ิมความสูงอีกเทาใดจึงสูงเทาขวดหมายเลข 3 ............................................................ 

5. ถานําขวดหมายเลข 1 และหมายเลข 4 รวมกันจะสูงกวาขวดหมายเลข 3 หรือไม และสูงกวาเทาใด 

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

 

1 2 3 4 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                  ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3          
   

เกณฑการประเมินทักษะการวัดและการคํานวณ 

 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดี (10) พอใช (5) ปรับปรงุ (1) 

ความถูกตอง     

ของการวัด 

สามารถใชเครื่องมือในการ

วัดขนาดพรอมระบุหนวย

ของสิ่งที่กําหนดใหไดอยาง

ถูกตองดวยตนเอง 

สามารถใชเครื่องมือในการ

วัดขนาดหรือระบุหนวย

ของสิ่งที่กําหนดใหไดอยาง

ใดอยางหนึ่งถูกตองดวย

ตนเอง 

ไมสามารถใชเครื่องมือใน

การวัดขนาดและ        

ระบุหนวยของสิ่งที่

กําหนดใหได 

* หมายเหตุ พิจารณาจากขอ 1 และ 2 

เกณฑการใหคะแนน 10   คะแนน   หมายถึง   ดี 

   5     คะแนน   หมายถึง   พอใช 

   1     คะแนน   หมายถึง   ปรบัปรุง 

 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดี (10) พอใช (5) ปรับปรงุ (1) 

ความถูกตอง     

ของการคํานวณ 

สามารถเปรียบเทียบและ

คํานวณขอมูลที่ไดจากการ

วัดไดอยางนอย 4 - 5 ขอ          

ดวยตนเอง 

สามารถเปรียบเทียบและ

คํานวณขอมูลที่ไดจากการ

วัดไดอยางนอย 2 - 3 ขอ          

ดวยตนเอง 

สามารถเปรียบเทียบและ

คํานวณขอมูลท่ีไดจากการ

วัดไดไมเกิน 1 ขอ        

ดวยตนเอง 

 

เกณฑการใหคะแนน 10   คะแนน   หมายถึง   ดี 

   5     คะแนน   หมายถึง   พอใช 

   1     คะแนน   หมายถึง   ปรบัปรุง 

 

 

 

คะแนน  

ผาน ไมผาน 

คะแนน  

ผาน ไมผาน 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                         ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3          
  

ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………….……….. ช้ัน………… เลขที่ …….…….. 

 

แบบประเมินทักษะการจําแนกประเภท 

คําชี้แจง ใหนักเรียนจําแนกประเภทของวัสดุใหถูกตอง 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลาสติก  ไมไผ  แกว  กระดาษ  ยางพารา 

ดินเหนียว  ทราย  ผา  โฟม   ดิน  

เสนใยสังเคราะห หิน  เชือก  ขนสัตว   เม็ดโฟม 

วัสดุจากธรรมชาติ 

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

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

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

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

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

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

วัสดุที่มนุษยสรางขึ้น 

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

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

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

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

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

.................................................................... 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                  ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3          
   

 เกณฑการประเมินทักษะการจําแนกประเภท   

 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดี (10) พอใช (5) ปรับปรงุ (1) 

ความถูกตอง สามารถจําแนกประเภท

ของวัสดอุอกเปนวัสดุจาก

ธรรมชาติและวัสดุที่มนุษย

สรางขึ้นอยางนอย        

11 - 15 ขออยางถูกตอง 

สามารถจําแนกประเภท

ของวัสดุออกเปนวัสดุจาก

ธรรมชาติและวัสดุที่มนุษย

สรางขึ้นอยางนอย        

6 - 10 ขออยางถูกตอง 

สามารถจําแนกประเภท

ของวัสดุออกเปนวัสดุจาก

ธรรมชาติและวัสดุท่ีมนุษย

สรางขึ้นไดไมเกิน 5 ขอ

อยางถูกตอง 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 10   คะแนน   หมายถึง   ดี 

   5     คะแนน   หมายถึง   พอใช 

   1     คะแนน   หมายถึง   ปรบัปรุง 

 

 

 

 

 

คะแนน  

ผาน ไมผาน 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                         ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3          
  

ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………….……….. ช้ัน………… เลขที่ …….…….. 

 

แบบประเมินทักษะความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 

คําชี้แจง ใหนักเรียนพิจารณารูปภาพแลวตอบคําถามใหถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สวนน้ํา อยูทางทิศใดของสวนสัตว.................................................................................................. 

- ทุงหญาอยูทางทิศใดของโรงเรียน................................................................................................... 

- โรงเรยีนอยูทางทิศใดของสวนสัตว.................................................................................................. 

- เตาอยูทางทิศใดของสวนน้ํา............................................................................................................ 

- สวนสัตวอยูทางทิศใดของทุงหญา................................................................................................... 

 

โรงเรียน 

สวนสัตว สวนน้ํา 

ทุงหญา 

N 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                  ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3          
   

เกณฑการประเมินทักษะความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 

 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดี (10) พอใช (5) ปรับปรงุ (1) 

ความถูกตอง สามารถระบุความสัมพันธ

ของทิศกับตําแหนงที่

กําหนดให อยางนอย      

4 - 5 ขอไดอยางถูกตอง 

สามารถระบุความสัมพันธ

ของทิศกับตําแหนงที่

กําหนดให อยางนอย      

2 - 3 ขอไดอยางถูกตอง 

สามารถระบุความสัมพันธ

ของทิศกับตําแหนงที่

กําหนดให ไดไมเกิน 1 ขอ

ไดอยางถูกตอง 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 10   คะแนน   หมายถึง   ดี 

   5     คะแนน   หมายถึง   พอใช 

   1     คะแนน   หมายถึง   ปรบัปรุง 

 

 

 

 

 

คะแนน  

ผาน ไมผาน 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                         ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3          
  

ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………….……….. ช้ัน………… เลขที่ …….…….. 

 

 แบบประเมินทักษะการจัดกระทําและสื่อความเห็นของขอมูล  

คําชี้แจง ใหนักเรียนสื่อความหมายของขอมูลในรูปวัฏจักร จากคําถามตอไปนี้ 

1. การเจริญเติบโตของกบ 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                  ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3          
   

 เกณฑการประเมินทักษะการจัดกระทําและส่ือความเห็นของขอมูล  

 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดี (10) พอใช (5) ปรับปรงุ (1) 

ความถูกตอง สามารถนําขอมูลท่ีไดจาก

การสืบคนขอมูลเก่ียวกับ

เรื่องการเจริญเติบโต   

ของกบมาออกแบบ

นําเสนอขอมูลไดอยาง

ถูกตองครบถวน 

สามารถนําขอมูลที่ไดจาก

การสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ

เรื่องการเจริญเติบโต   

ของกบมาออกแบบ

นําเสนอขอมูลไดบางสวน 

ไมสามารถนําขอมูลที่ได

จากการสืบคนขอมูล

เก่ียวกับเรื่องการ

เจริญเติบโตของกบมา

นําเสนอได 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 10   คะแนน   หมายถึง   ดี 

   5     คะแนน   หมายถึง   พอใช 

   1     คะแนน   หมายถึง   ปรบัปรุง 

 

 

 

 

 

คะแนน  

ผาน ไมผาน 
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1. เด็กในภาพกําลังทําอะไร.............................................................................................................. 

2. การกระทําของเด็กในภาพใดเปนการประหยัดนํ้า เพราะเหตุใด 

     ภาพที่ 1 เพราะ.................................................................................................................. 

         ภาพที่ 2 เพราะ.................................................................................................................... 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                         ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3          
  

ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………….……….. ช้ัน………… เลขที่ …….…….. 

 

แบบประเมินทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 

คําชี้แจง ใหนักเรียนสังเกตภาพและตอบคําถามใหถูกตอง พรอมเขียนเครื่องหมาย √  ลงในหนาคําถามที่

    ถูกตอง 
1.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. เด็กในภาพกําลังทําอะไร.............................................................................................................. 

2. การกระทําของเด็กในภาพใดเปนการประหยัดนํ้า เพราะเหตุใด 

     ภาพที่ 1 เพราะ................................................................................................................... 

         ภาพที่ 2 เพราะ.................................................................................................................... 

  ภาพที่ 1                ภาพที่ 2 

            ภาพที่ 1                   ภาพที่ 2 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                  ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3          
   

เกณฑการประเมินทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 

 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดี (10) พอใช (5) ปรับปรงุ (1) 

ความถูกตอง สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลไดถูกตองดวยตนเอง

วาการกระทําใดเปนการ

กระทําที่ประหยัดน้ํา

หรือไมพรอมระบุเหตุผลท่ี

ชัดเจน 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลไดถูกตองดวยตนเอง

วาการกระทําใดเปนการ

กระทําที่ประหยัดน้ํา

หรือไม และระบุเหตุผลได

ไมชัดเจน 

ไมสามารถลงความเห็น

จากขอมูลไดดวยตนเองวา

การกระทําใดเปนการ

กระทําที่ประหยัดน้ํา

หรือไม และไมสามารถ

ระบุเหตุผลได 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 10   คะแนน   หมายถึง   ดี 

   5     คะแนน   หมายถึง   พอใช 

   1     คะแนน   หมายถึง   ปรบัปรุง 

 

 

 

 

 

คะแนน  

ผาน ไมผาน 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                         ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3          
  

ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………….……….. ช้ัน………… เลขที่ …….…….. 

 

แบบประเมินทักษะการพยากรณ 

คําชี้แจง ใหนักเรียนพิจารณาขอมูลที่กําหนดให เพื่อพยากรณเหตุการณที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

คําถาม เหตุการณที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

1. ทองฟามืดครึ้ม มีเมฆสีคล้ําลอยตํ่า นักเรียนคาดวา

จะเกิดอะไรขึ้น 

 

2. สาหรายเปนพืชน้ํา ถานํามาปลูกบนดิน ผลจะเปน

อยางไร 

 

3. มะละกอไมชอบนํ้า เพราะรากจะเนา 2-3 วันนี้ฝน

ตกน้ําทวมขัง ตนมะละกอจะเปนอยางไร 

 

4. ถานําน้ําตาลวางทิ้งไวบนโตะ ผลจะเปนอยางไร  

5. ถาเด็ดใบไมจากตนกุหลาบทิ้งทุกใบและตัดยอด

ออนท้ิง ผลจะเปนอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 14 ~ 
 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                  ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3          
   

 เกณฑการประเมินทักษะการพยากรณ   

 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดี (10) พอใช (5) ปรับปรงุ (1) 

ความถูกตอง สามารถคาดการณ

เหตุการณที่กําหนดใหได

อยางถูกตองสมเหตุสมผล

อยางนอย 4 - 5 ขอ 

สามารถคาดการณ

เหตุการณที่กําหนดใหได

อยางถูกตองสมเหตุสมผล 

อยางนอย 1 - 3 ขอ 

ไมสามารถคาดการณ

เหตุการณท่ีกําหนดใหได 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 10   คะแนน   หมายถึง   ดี 

   5     คะแนน   หมายถึง   พอใช 

   1     คะแนน   หมายถึง   ปรบัปรุง 

 

 

 

 

 

คะแนน  

ผาน ไมผาน 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                         ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                         ช้ันประถมศึกษาปที่ 3        

 

ช่ือ – นามสกุล ………………………………………………………………………….……….. ชั้น………… เลขที่ …….…….. 

 

 

 

คําชี้แจง พิจารณาวิธีการทดลอง แลวตอบคําถามตอไปนี้ 

 

  

 

 

 

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

จุดประสงค .......................................................................................................................................................... 

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

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

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

นิยามเชิงปฏิบัติการ............................................................................................................................................. 

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

 

วิธีทํา 1. แบงกลุม ใหแตละกลุมตัดพลาสติกใส ผา กระดาษทิชชู และหนังสือพิมพ ใหมีขนาด   

     และความยาวเทากับไมไอศกรีม 

 2. นําวัสดุในขอ 1 มาวางบนจาน คนละดาน 

 3. เติมน้ําหมึกลงในจานทีละนอย ใหทวมปลายวัสดุทุกชิ้นพรอมๆ กัน 

 4. สังเกตการเปลี่ยนแปลงของวัสดุทุกชิ้นทันทีท่ีถูกน้ําหมึก จากนั้นบันทึกผล 

 5. ตั้งทิ้งไวอีกประมาณ 3 นาที แลวสังเกตการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง และบันทึกผล 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูง 

 การตั้งสมมติฐาน      การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ            

 การทดลอง            การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป       การกําหนดและควบคุมตัวแปร   
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การกําหนดตัวแปร 

 ตัวแปรตน : …………………………………………………………………………………………………………………………... 

 ตัวแปรตาม : …………………………………………………………………………………….......................................... 

 ตัวแปรควบคุม : …………………………………………………………………………………........................................ 

ผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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เกณฑประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูง 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                  ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3          
   

 

 

 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดี (10) พอใช (5) ปรับปรงุ (1) 

การตั้งสมมติฐาน สามารถคิดหาคําตอบ

ลวงหนากอนทําการ

ทดลองโดยอาศัยการ

สังเกต ความรูหรือ

ประสบการณเดิมเปน

พื้นฐานและสรางขอความ

ท่ีบอกความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรตน       

(เศษผา พลาสติกใส 

กระดาษทิชชู ไมไอศกรีม 

กระดาษหนังสือพิมพ) กับ

ตัวแปรตาม (การดูดซับน้ํา

ของวัสด)ุ ไดถูกตอง

ครบถวนดวยตนเอง 

สามารถคิดหาคําตอบ

ลวงหนากอนทําการทดลอง

โดยอาศัยการสังเกต ความรู

หรือประสบการณเดิมเปน

พื้นฐานและสรางขอความท่ี

บอกตัวแปรตน       

(น้าํมะนาว น้ําเกลือ นํ้าปูน

ใส นํ้าสบูเขมขน และ

น้ําสมสายช)ู หรือตัวแปร

ตาม (การดูดซับน้ําของวัสดุ) 

ไดถูกตองอยางใดอยางหนึ่ง

ดวยตนเอง 

ไมสามารถคิดหาคําตอบ

ลวงหนากอนทําการ

ทดลองโดยอาศัยการ

สังเกต ความรูหรือ

ประสบการณเดิมเปน

พื้นฐานและไมสามารถ

สรางขอความท่ีบอก

ความสัมพันธระหวาง     

ตัวแปรตน       

(น้ํามะนาว นํ้าเกลือ น้ํา

ปูนใส น้ําสบูเขมขน และ

น้ําสมสายช)ู กับตัวแปร

ตาม (การดูดซับน้ําของ

วัสดุ) ไดถูกตองครบถวน

ดวยตนเอง 

การกําหนดนิยาม

เชิงปฏิบัติการ 

สามารถกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการเก่ียวกับการดูด

ซับน้ําของวัสดุ ไดถูกตอง

ดวยตนเองวา โดยบอก

ขอบเขตไดชัดเจน 

สามารถกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการเก่ียวกับการดูด

ซับน้ําของวัสดุ ไดถูกตอง

ดวยตนเองวา โดยบอก

ขอบเขตไดไมครบถวน 

ไมสามารถกําหนดนิยาม

เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการ

ดูดซับนํ้าของวัสดุ ได

ถูกตองดวยตนเอง 
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รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดี (10) พอใช (5) ปรับปรงุ (1) 

การกําหนดและ

ควบคุมตัวแปร 

สามารถระบุตัวแปรตน       

(เศษผา พลาสติกใส 

กระดาษทิชชู ไมไอศกรีม 

กระดาษหนังสือพิมพ) ตัว

แปรตาม (การดูดซับนํ้า

ของวัสด)ุ ไดถูกตอง

ครบถวนดวยตนเอง 

สามารถระบุตัวแปรตน       

(เศษผา พลาสติกใส 

กระดาษทิชชู ไมไอศกรีม 

กระดาษหนังสือพิมพ) หรือ

ตัวแปรตาม (การดูดซับน้ํา

ของวัสด)ุ ไดอยางใดอยาง

หนึ่งครบถวนดวยตนเอง 

ไมสามารถระบุตัวแปรตน       

(เศษผา พลาสติกใส 

กระดาษทิชชู ไมไอศกรีม 

กระดาษหนังสือพิมพ) 

และตัวแปรตาม (การดูด

ซับน้ําของวัสดุ) ไดถูกตอง

ครบถวนดวย 

การทดลอง 
* ใชเกณฑการประเมิน

ปฏิบัติการทดลอง 

สามารถดําเนินการทดลอง

ตามขั้นตอนและบันทึกผล

การทดลองไดถูกตอง

ครบถวนดวยตนเองวาผา, 

กระดาษทิชช,ู กระดาษ

หนังสือพิมพดูดซับน้ําหมึก 

สวนพลาสติกใสและ

ไมไอศกรีมไมดูดซับนํ้าหมึก 

สามารถดําเนินการทดลอง

ตามข้ันตอนได แตไม

สามารถบันทึกผลการ

ทดลองไดถูกตองครบถวน

ดวยตนเอง 

ไมสามารถดําเนินการ

ทดลองตามขั้นตอนและ

บันทึกผลการทดลองได

ถูกตองครบถวนดวย

ตนเอง 

การตีความหมาย

ขอมูลและลง

ขอสรุป 

สามารถตีความหมายจาก

การทดลองและลงขอสรปุ

ไดดวยตนเองโดย

สอดคลองกับสมมติฐาน

ท่ีตั้งไวอยางถูกตอง

ครบถวน 

สามารถตีความหมายจาก

การทดลองและลงขอสรปุได

ดวยตนเองแตไมสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว 

ไมสามารถตีความหมาย

จากการทดลองและลง

ขอสรุปไดดวยตนเอง 

 

เกณฑการใหคะแนน 10   คะแนน   หมายถึง   ดี 

   5     คะแนน   หมายถึง   พอใช 

   1     คะแนน   หมายถึง   ปรบัปรุง 

คะแนน  

ผาน ไมผาน 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                         ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                         ช้ันประถมศึกษาปที่ 3        

 

ช่ือ – นามสกุล ………………………………………………………………………….……….. ชั้น………… เลขที่ …….…….. 

 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพหรือติดภาพชิ้นงานบูรณาการลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่กําหนดให 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินทักษะการออกแบบการจําลอง 
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เกณฑการประเมินทักษะการออกแบบการจําลอง 

รายการ

ประเมิน 
คะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ความคิด

สรางสรรค 

(5 คะแนน) 

ไมมีสามารถพัฒนาชิ้นงาน

หรือไมมีวิธีการเพื่อ

แกปญหา 

พัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อ

แกปญหาโดยไมมีความคิด

แปลกใหม 

พัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อ

แกปญหาดวยการผสมผสาน

และดัดแปลงจากความคิดเดิม 

พัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ

เพ่ือแกปญหาดวยความคิดท่ี

แปลกใหม 

พัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อ

แกปญหาดวยความคิดที

แปลกใหมเหมาะสมตอการใช

งานจริง 
ความสําเร็จ 

ของงาน 

(5 คะแนน) 

ไมสามารถทํางานไดสาํเร็จ สามารถทํางานไดสําเร็จแตไม

เปนไปตามเงื่อนไขทั้งหมด

และเกินกวาที่กําหนด 

สามารถทํางานไดสําเร็จแตไม

เปนไปตามเงื่อนไขทั้งหมดโดย

ใชเวลาตามที่กําหนด 

สามารถทํางานไดสําเร็จแต

เปนไปตามเง่ือนไขทั้งหมด

แตใชเวลาเกินกวาที่กําหนด

เล็กนอย 

สามารถทํางานไดสําเร็จแต

เปนไปตามเงื่อนไขครบถวน

ภายในเวลาที่กําหนด 

การนําเสนอ

ผลงานและการ

สื่อสาร 

(5 คะแนน) 

ไมสามารถนําเสนอผลงาน

ได 
สามารถนําเสนอผลงานได

ขาดความนาสนใจและขาด

ปฏิสัมพันธกับผูฟง 

สามารถนําเสนอผลงานได แต

ขาดนาสนใจหรือขาด

ปฏิสัมพันธกับผูฟง 

สามารถนําเสนอผลงานได

อยางนาสนใจสามารถ

สื่อสารไดดีแตขาด

ปฏิสัมพันธกับผูฟง 

สามารถนําเสนอผลงานได

อยางนาสนใจสามารถสื่อสาร

ไดอยางชัดเจนและมี

ปฏิสัมพันธกับผูฟง 

ความสามารถ

ในการทํางาน 

(5 คะแนน) 

ไมมีการวางแผนหรือ

ปฏิบัติงานตามขั้นตอน 

เลือกใชวัสด/ุอุปกรณไม

สอดคลองกับการปฏบิัติงาน 

ทําวัสด/ุอุปกรณเสียหาย 

ปฏิบัติงานไมทันเวลา 

ปฏิบัติงานไดถูกตองตาม

ขั้นตอน  เลือกใชวัสด/ุ

อุปกรณไมสอดคลองกับการ

ปฏิบัติงาน ทําวัสด/ุอุปกรณ

เสียหาย ปฏิบัติงานไมทันเวลา

ที่กําหนด 

ปฏิบัติงานไดถูกตองตาม

ขั้นตอน  สามารถเลือกใชวัสด/ุ

อุปกรณไดอยางเหมาะสม ทํา

วัสด/ุอุปกรณเสียหาย 

ปฏิบัติงานไมทันเวลาที่กําหนด 

ปฏิบัติงานไดถูกตองตาม

ขั้นตอน  สามารถเลือกใช

วัสด/ุอุปกรณไดอยาง

เหมาะสม  ทําวัสดุ/อุปกรณ

เสียหาย ปฏิบัติงานได

ทันเวลาที่กําหนด 

ปฏิบัติงานไดถูกตองตาม

ขั้นตอน  สามารถเลือกใช

วัสด/ุอุปกรณไดอยาง

เหมาะสม  ไมทําวัสด/ุ

อุปกรณเสียหาย ปฏิบัติงานได

ทันเวลาท่ีกําหนด 
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เกณฑการประเมินทักษะการออกแบบการจําลอง 

   คะแนน ชวงคะแนน ผลการประเมิน 
5 ดีมาก 18 - 20 ดีมาก 
4 ดี 14 - 17 ดี 
3 ปานกลาง 10 - 13 พอใช 
2 พอใช 5 - 9 ควรปรับปรงุ 
1 ปรับปรุง 0 - 4 ปรับปรุงเรงดวน 

 

* หมายเหตุ นักเรียนที่ไดคะแนนต่ํากวา 5 คะแนน จะตองพัฒนาชิ้นงานใหม 
                นักเรียนท่ีไดคะแนนตํ่ากวา 9 คะแนน จะตองปรับปรุงช้ินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน  

ผาน ไมผาน 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินปฏิบัติการทดลอง 

เรื่อง ………………………………………. 

ช้ัน ป.3/...... 

ใบงานการทดลองที่...... 

คําชี้แจง ผูสอนประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในการปฏิบัติการทดลอง โดยใหระดับคะแนนลง

  ในตารางท่ีตรงกับพฤติกรรมของผูเรียน 

เกณฑการใหคะแนน 4 เทากับ ดีมาก 3 เทากับ ดี 2 เทากับพอใช และ 1 เทากับ ตองปรับปรุง 
 

ลําดับที ่ เพศ ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะแนนที่ได 

วิธ
ีดาํ

เนิ
นก

าร
ทด

ลอ
ง 

กา
รป

ฏิบั
ติก

าร
ทด

ลอ
ง 

คว
าม

ชาํ
นา

ญ
ใน

กา
ร

ปฏ
ิบัติ

กา
รท

ดล
อง

 

กา
รส

รุป
ผล

กา
รท

ดล
อง

 

กา
รต

อบ
คํา

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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ลําดับที ่ เพศ ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะแนนที่ได 

วิธ
ีดาํ

เนิ
นก

าร
ทด

ลอ
ง 

กา
รป

ฏิบั
ติก

าร
ทด

ลอ
ง 

คว
าม

ชาํ
นา

ญ
ใน

กา
ร

ปฏ
ิบัต

ิกา
รท

ดล
อง

 

กา
รส

รุป
ผล

กา
รท

ดล
อง

 

กา
รต

อบ
คํา

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…………………………….....…ผูประเมิน 

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

                      ………./……………/……… 
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เกณฑการประเมินในการปฏิบัติการทดลอง 

รายการประเมิน 
ระดับการใหคะแนน 

4 = ดีมาก  3 = ดี 2 = พอใช  1 = ตองปรับปรุง 

1. วิธีดําเนินการ

ทดลอง 

กําหนดวิธีการ 

ขั้นตอน เลือก ใช

เครื่องมือ และ

อุปกรณไดอยาง

เหมาะสม 

กําหนดวิธีการ ขั้นตอน 

เลือก ใชเครื่องมือ และ

อุปกรณยังไมเหมาะสม 

ตองใหความชวยเหลือ

บางในกําหนดวิธีการ 

ขั้นตอน เลือกใช

เครื่องมือ และอุปกรณ 

ตองใหความชวยเหลือ

ทั้งหมดในกําหนดวิธีการ 

ขั้นตอน เลือกใช

เคร่ืองมือ และอุปกรณ 

2. การปฏิบัติการ

ทดลอง 

ปฏิบัติการทด ลอง

ตามข้ันตอน และใช

อุปกรณตางๆ ได

ถูกตอง 

ปฏิบัติการทด ลองตาม

ขั้นตอน และใชอุปกรณ

ตางๆ ไดถูกตองเมื่อได

รับคําแนะ นําบาง 

ตองไดรับคํา แนะนํา

มากๆในการปฏิบัติการ

ทดลองตามขั้นตอน และ

ใชอุปกรณตางๆ ได

ถูกตอง 

ตองใหความชวยเหลือใน

การในการปฏิบัติการ

ทดลองตามขั้นตอน และ

ใชอุปกรณตางๆ ได

ถูกตอง 

3. ความชํานาญ

ในการปฏิบัติการ

ทดลอง 

มีความชํานาญใน

การปฏิบัติ การ

ทดลอง ใชอุปกรณได

อยางถูกตอง และ

เสร็จตาม

กําหนดเวลา 

มีความชํานาญในการ

ปฏิบัติ การทดลอง ใช

อุปกรณ แตตองให

คําแนะนําจึงจะเสร็จตาม

กําหนดเวลา 

ตองใหความชวยเหลือใน

การปฏิบัติการทด ลอง 

และการใชอุปกรณ จึง

จะเสร็จตามกําหนด 

เวลา 

ไมมีความชํานาญในการ

ปฏิบัติการทดลอง ใน

การใชอุปกรณ และไม

เสร็จตามกําหนด เวลา 

4. การสรุปผลการ

ทดลอง 

บันทึก และสรุป ผล

การทดลองไดถูกตอง 

และชดัเจน 

บันทึก และสรุป ผลการ

ทดลองถูกตองบางแตยัง

ไมชัดเจน 

บันทึก และสรุป ผลการ

ทดลองไมถูกตองและไม

ชัดเจน 

ตองใหคําแนะนําในการ

บันทึก และสรุปผลการ

ทดลอง จึงจะปฏิบัติได 

5. การตอบ

คําถามทายการ

ทดลอง 

ตอบไดถูกตอง

ทั้งหมด 

ตอบไดถูกตองแตไมครบ

ทุกขอคําถาม 

ตอบไดแตยังไมถูกตอง ตองใหความชวย เหลือ

ในการตอบคําถามทุกขอ 

 

เกณฑที่ใชในการใหคะแนนจากการเปลี่ยนระดับ คือ 

 ระดับ ดีมาก          เทากับ   4     ไดคะแนนเทากับ  9-10   คะแนน 

  ดี               เทากับ   3     ไดคะแนนเทากับ  7-8    คะแนน 

  ปานกลาง     เทากับ   2     ไดคะแนนเทากับ  5-6    คะแนน 

  ตองปรับปรุง เทากับ   1     ไดคะแนนเทากับ  1-4    คะแนน 

 

 


