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คํานํา 

 ชุดแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตามแนวทาง Road map ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับน้ี ไดมีการจัดทําแบบวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ใชประกอบการเรียนการสอนเนื้อหาครอบคลุมในรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหลัก 

เพื่อพัฒนาสงเสริมใหผูเรียนทุกคนไดมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ครบทั้งหมด 14 ทักษะ หลังจาก

สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาชุดแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามแนวทาง 

Road map ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชุดน้ีจะเปนประโยชนอยางมากตอผูเรียนใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และทําใหผูเรียนสามารถนําทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชไดในชีวิต

จริง 

 

 

                    ดวยความปรารถนาดี 

คณาจารยกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                         ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6          
  

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

 

แบบประเมินทักษะการสังเกต 

คําชี้แจง ใหนักเรียนพิจารณาขอมูลที่กําหนดให แลวระบุประเภทของขอมูลเปนขอมูลเชิงคุณภาพหรือเชิง   

  ปริมาณ และระบุประสาทสัมผัสที่ใชในการสังเกต 

ตัวอยาง 

ลําดับที ่ วิธีการสังเกต ผลการสังเกต ประเภทขอมูล ประสาทสัมผัสที่ใช 

0 ดูยางลบวามีลักษณะอยางไร ยางลบนี้เปนรูปสี่เหลี่ยม เชิงคุณภาพ ตา 

 

ลําดับที ่ วิธีการสังเกต ผลการสังเกต ประเภทขอมูล ประสาทสัมผัสที่ใช 

1 ลองชิมรสของน้ําปลา    

2 ใชมือสัมผัสผิวของกอนหิน    

3 ดมกลิ่นของดอกจําป    

4 ชั่งสม 3 ผล บนเครื่องชั่ง

น้ําหนัก 

   

5 ใชมือบ้ีกอนดินในกระถาง

ตนไม 

   

6 ฟงเสียงนกรอง    

7 นับจํานวนคนเขาหองสมุด    

8 ชิมนมขนหวานในถวย    

9 บีบฟองน้ํา    

10 หาคําศัพทภาษาอังกฤษใน

หนังสือพิมพ 1 หนา 
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ลําดับที ่ วิธีการสังเกต ผลการสังเกต ประเภทขอมูล ประสาทสัมผัสที่ใช 

11 ฟงเสียงสุนัขเหา    

12 ทดลองหยดสารลงบนกอน

หิน 

   

13 หลับตาชิมมะนาว    

14 ดมกลิ่นมะกรูดท่ีอยูในถุง    

15 หลับตาคลําลอดชองที่อยูใน

ถวย 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                  ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6          
   

 เกณฑการประเมินทักษะการสังเกต   

 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดี (10) พอใช (5) ปรับปรงุ (1) 

ความถูกตอง สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของขอมูล

และแยกประเภทของ

ขอมูลไดอยางนอย       

11 - 15 ขอ  

ถูกตองครบถวน 

 โดยไมเพิ่มความคิดเห็น 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของขอมูล

และแยกประเภทของ

ขอมูลไดอยางนอย        

6 - 10 ขอ  

ถูกตองครบถวน         

โดยไมเพิ่มความคิดเห็น 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของขอมูล

และแยกประเภทของ

ขอมูลไดอยางนอย 

 1 - 5 ขอ        

ถูกตองครบถวน          

โดยไมเพิ่มความคิดเห็น 

 

 

 

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 6          
  

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

 

แบบประเมินทักษะการวัดและการคาํนวณ 

คําชี้แจง ใหนักเรียนหาปริมาตรของวัสดุที่กําหนดให 

1.  ใหนักเรียนหาความหนาแนนของกลองดินสอ 

 กวาง......................................................................................... 

 ยาว.......................................................................................... 

 สูง............................................................................................. 

 มวล..........................................................................................  

วิธีทํา   

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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2.  ใหนักเรียนหาความหนาแนนของกลองดินสอ 

      กวาง............................................................................. 

          ยาว............................................................................... 

          สูง................................................................................. 

          มวล..............................................................................  

วิธีทํา   

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

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

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

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

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

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

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

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

เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                  ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6          
   

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 

สามารถคํานวณขอมูลที่ได

จากการวัดอยางละเอียด

และเปนขั้นตอนอยาง

ถูกตอง พรอมระบุหนวย

อยางชัดเจน 

สามารถคํานวณขอมูลที่ได

จากการวัดแตไมละเอียด

หรือไมเปนขั้นตอน       

แตถูกตอง พรอมระบุ

หนวยอยางชัดเจน 

ไมสามารถคํานวณขอมูลท่ี

ไดจากการวัด 

 

เกณฑการใหคะแนน 10   คะแนน   หมายถึง   ดี 

   5     คะแนน   หมายถึง   พอใช 

   1     คะแนน   หมายถึง   ปรบัปรุง 

 

คะแนน  

ผาน ไมผาน 

คะแนน  

ผาน ไมผาน 



 

~ 7 ~ 
 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                         ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6          
  

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

 

แบบประเมินทักษะการจําแนกประเภท 

คําชี้แจง ใหนักเรียนจําแนกสารอาหารที่กําหนดใหถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปงสาล ี       ขาวโพด  น้ําตาลทราย  นมสด      เนื้อวัว 

เผือก         มันเทศ  ไข   น้ํามันหมู     มะพราว 

รําขาว        งาดํา  เนยแข็ง   ถั่วดํา      ออย 

ปลานิล        เบคอน  มะนาว   มะเขือเทศ     ฟกทอง 

มะละกอ       ผักคะนา  เสนบะหมี่  ขาวซอมมือ     น้ํามันตับปลา 

สม        มะมวง  แครอท   ฝรั่ง      แอปเปล 

โปรตีน 

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

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

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

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

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

คารโบไฮเดรต 

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

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

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

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

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

เกลือแร 

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

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

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

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

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

... 

วิตามิน 

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

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

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

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

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

... 

ไขมัน 

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

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

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

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

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

... 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                  ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6          
   

 เกณฑการประเมินทักษะการจําแนกประเภท   

 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดี (10) พอใช (5) ปรับปรงุ (1) 

ความถูกตอง สามารถจําแนกประเภท

ของสารอาหารที่

กําหนดใหได 21 - 30 ขอ 

อยางถูกตอง 

สามารถจําแนกประเภท

ของสารอาหารที่

กําหนดใหได 11 - 20 ขอ 

อยางถูกตอง 

สามารถจําแนกประเภท

ของสารอาหารที่

กําหนดใหได 1 - 10 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 6          
  

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

 

แบบประเมินทักษะความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่เหมาะสมเพื่อแสดงวาวัตถุตอไปน้ี วัตถุใดมีสเปสเปน     

  1 มิติ 2 มิติ 3 มิติ 

วัตถุ 1 มิติ 2 มิติ 3 มิติ 

1. ภาพคนในรูปถาย    

2. ตัวหนังสือที่ทําจากโฟม    

3. อนุสาวรียทาวสุรนาร ี    

4. ภาพวาดในแผนกระดาษ    

5. ปากกาวางบนโตะ    

6. กระจกเงา    

7. กลองลัง    

8.  

 

   

9.     

10. กลองนม     

11.  

 

   

12. ทรงกระบอก    

13. กรวยไอศกรีม    

14.  

 

   

15. 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                  ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6          
   

เกณฑการประเมินทักษะความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 

 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดี (10) พอใช (5) ปรับปรงุ (1) 

ความถูกตอง สามารถระบุความสัมพันธ

ของวัตถุที่กําหนดใหวามี

ความสัมพันธสเปสแบบใด

ไดอยางนอย 11 - 15 ขอ 

อยางถูกตอง 

สามารถระบุความสัมพันธ

ของวัตถุที่กําหนดใหวามี

ความสัมพันธสเปสแบบใด

ไดอยางนอย 6 - 10 ขอ 

อยางถูกตอง 

สามารถระบุความสัมพันธ

ของวัตถุที่กําหนดใหวามี

ความสมัพันธสเปสแบบใด

ไดอยางนอย 1 - 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 6          
  

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

 

แบบประเมินทักษะการจัดกระทําและสื่อความเห็นของขอมูล 

คําชี้แจง ใหนักเรียนสื่อความหมายของขอมูลในรูปแผนภูมิแทง จากคําถามตอไปนี้ 

1. ปอปมีสวนขนัดหนึ่ง ซึ่งปลูกตนไมไวหลายชนิด เชน ทุเรยีน 120 ตน สม 100 ตน ชมพู 150 ตน มะละกอ  

135 ตน แอปเปล 175 ตน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .......................................................................................................................................................................... 
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คําชี้แจง ใหนักเรียนสื่อความหมายของขอมูลในรปูกราฟ จากคําถามตอไปนี้ 

2. นิลินวัดปริมาณน้ําฝนที่ตกในแตละวันตั้งแตวันที่ 10 ถึง 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

วันที่ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ปริมาณ (mm) 20 50 35 22 31 15 55 72 29 36 44 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                  ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6          
   

 เกณฑการประเมินทักษะการจัดกระทําและส่ือความเห็นของขอมูล  

 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดี (10) พอใช (5) ปรับปรงุ (1) 

ความถูกตอง สามารถนําขอมูลที่

กําหนดใหสื่อความหมาย

ในรูปแผนภูมิแทง/กราฟ  

ไดอยางถูกตองครบถวน 

สามารถนําขอมูลท่ี

กําหนดใหสื่อความหมาย

ในรูปแผนภูมิแทง/กราฟ  

ไดบางสวน 

ไมสามารถนําขอมูลที่

กําหนดใหสื่อความหมาย

ในรูปแผนภูมิแทง/กราฟ  

ได 

 

 

 

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 6          
  

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

 

แบบประเมินทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 

คําชี้แจง ใหนักเรียนพิจารณาการดํารงชวีิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอมในทองถ่ินแลวตอบคําถามใหถูกตอง 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

เสือโครง มีโครงสรางท่ีเหมาะสมกับแหลงท่ีอยูอาศัย 

ดังนี.้.......................................................................... 

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

หมีข้ัวโลก มีโครงสรางท่ีเหมาะสมกับแหลงท่ีอยูอาศัย 

ดังนี้........................................................................... 

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

กระบองเพชร มีโครงสรางที่เหมาะสมกับแหลงที่อยู

อาศัย ดังนี.้................................................................. 

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

โกงกาง มีโครงสรางท่ีเหมาะสมกับแหลงที่อยูอาศัย 

ดังน้ี............................................................................. 

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

เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                  ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6          
   

เกณฑการประเมินทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 

 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดี (10) พอใช (5) ปรับปรงุ (1) 

ความถูกตอง สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลไดถูกตองดวยตนเอง

วาโครงสรางของสิ่งมีชีวิต

กับสภาพแวดลอมใน

ทองถ่ินใดเหมาะสมกับ

แหลงที่อยูอาศัยพรอมระบุ

เหตุผลที่ชัดเจน 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลไดถูกตองดวยตนเอง

วาโครงสรางของสิ่งมีชีวิต

กับสภาพแวดลอมใน

ทองถิ่นใดเหมาะสมกับ

แหลงที่อยูอาศัยและระบุ

เหตุผลไดไมชัดเจน 

ไมสามารถลงความเห็น

จากขอมูลไดถูกตองดวย

ตนเองวาโครงสรางของ

สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอม

ในทองถ่ินใดเหมาะสมกับ

แหลงที่อยูอาศัยและไม

สามารถระบุเหตุผลได 

 

 

 

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 6          
  

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

 

แบบประเมินทักษะการพยากรณ 

คําชี้แจง ใหนักเรียนพยากรณโดยใชขอมูลที่กําหนดให โดยการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของน้ําในภาชนะที่วางไว 

   กลางแสงแดดเมื่อเวลาผานไป ปรากฏในตารางดังนี้ 

เวลาผานไป (นาที) อุณหภูมิของนํ้าในภาชนะ (ºC) 

20 45 

30 57 

40 68 

50 77 

 

คําถาม 

1. เม่ือเวลาผานไป 25 นาที อุณหภูมิของน้ําวัดได......................................................... ºC 

2. เม่ือเวลาผานไป 60 นาที อุณหภูมิของน้ําวัดได......................................................... ºC 

3. การพยากรณในขอ 1 เปนการพยากรณภายในหรือภายนอกขอบเขตของขอมูล 

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

4. การพยากรณในขอ 2 เปนการพยากรณภายในหรือภายนอกขอบเขตของขอมูล 

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

5. เม่ือเวลาผานไปอุณหภูมิของนํ้าในภาชนะเปลี่ยนแปลงอยางไร 

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



 

~ 17 ~ 
 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                  ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6          
   

 เกณฑการประเมินทักษะการพยากรณ   

 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดี (10) พอใช (5) ปรับปรงุ (1) 

ความถูกตอง สามารถคาดการณ     

การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิ

ของน้ําในภาชนะที่วางไว    

กลางแสงแดดเมื่อเวลา

ผานไปไดอยางถูกตอง

สมเหตุสมผลอยางนอย     

4 - 5 ขอ 

สามารถคาดการณ     

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ

ของน้ําในภาชนะท่ีวางไว    

กลางแสงแดดเม่ือเวลา

ผานไปไดอยางถูกตอง

สมเหตุสมผลอยางนอย     

1 - 3 ขอ 

ไมสามารถคาดการณ     

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ

ของน้ําในภาชนะที่วางไว    

กลางแสงแดดเม่ือเวลา

ผานไปได 

 

 

 

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 6        

 

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

 

 

 

คําชี้แจง พิจารณาวิธีการทดลอง แลวตอบคําถามตอไปนี้ 

 

  

 

 

 

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

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

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

ปญหา ................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

วิธีทํา 1. แบงกลุม ใหแตละกลุมนํากระดาษลิตมัสสีแดงและสีนํ้าเงินวางลงในแกวแตละใบ 

 2. ใชหลอดหยดดูดน้ํามะนาว แลวหยดลงบนกระดาษลิตมัสทั้งสองสี สีละ 1-2 หยด แลว

     สังเกตการเปลี่ยนแปลง จากนั้นบันทึกผล 

 3. ทําการทดลองซ้ําขอ 2 แตเปลี่ยนจากน้ํามะนาวเปนน้ําเกลือ น้ําปูนใส นํ้าสบูเขมขน     

     และนํ้าสมสายชู ตามลาํดับ โดยใหนักเรียนใชหลอดแตละอันดูดสารแตละชนิด 

 4. รวมกันอภิปรายผลการทดลอง และสรุปผล 
 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูง 

การตั้งสมมติฐาน      การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ            การกําหนดและควบคุมตัวแปร   

 การทดลอง           การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 
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การกําหนดตัวแปร 

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

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

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

ผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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เกณฑประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันสูง 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                  ปการศึกษา 2562 

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6          
   

 

 
 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดี (10) พอใช (5) ปรับปรงุ (1) 

การตั้งสมมติฐาน สามารถคิดหาคําตอบ

ลวงหนากอนทําการ

ทดลองโดยอาศัยการ

สังเกต ความรูหรือ

ประสบการณเดิมเปน

พื้นฐานและสรางขอความ

ท่ีบอกความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรตน       

(น้ํามะนาว นํ้าเกลือ น้ํา

ปูนใส น้ําสบูเขมขน และ

น้ําสมสายช)ู กับตัวแปร

ตาม (การเปลี่ยนสีของ

กระดาษลิตมัส) ไดถูกตอง

ครบถวนดวยตนเอง 

สามารถคิดหาคําตอบ

ลวงหนากอนทําการทดลอง

โดยอาศัยการสังเกต ความรู

หรือประสบการณเดิมเปน

พื้นฐานและสรางขอความท่ี

บอกตัวแปรตน       

(น้าํมะนาว น้ําเกลือ นํ้าปูน

ใส นํ้าสบูเขมขน และ

น้ําสมสายช)ู หรือตัวแปร

ตาม (การเปลี่ยนสีของ

กระดาษลิตมัส) ไดถูกตอง

อยางใดอยางหนึ่งดวย

ตนเอง 

ไมสามารถคิดหาคําตอบ

ลวงหนากอนทําการ

ทดลองโดยอาศัยการ

สังเกต ความรูหรือ

ประสบการณเดิมเปน

พื้นฐานและไมสามารถ

สรางขอความท่ีบอก

ความสัมพันธระหวาง     

ตัวแปรตน       

(น้ํามะนาว นํ้าเกลือ น้ํา

ปูนใส น้ําสบูเขมขน และ

น้ําสมสายช)ู กับตัวแปร

ตาม (การเปลี่ยนสีของ

กระดาษลิตมัส) ไดถูกตอง

ครบถวนดวยตนเอง 

การกําหนดนิยาม

เชิงปฏิบัติการ 

สามารถกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการเก่ียวกับความ

เปนกรด-เบสของสาร ได

ถูกตองดวยตนเอง โดย

บอกขอบเขตไดชัดเจน 

สามารถกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการเก่ียวกับความ

เปนกรด-เบสของสาร ได

ถูกตองดวยตนเอง โดยบอก

ขอบเขตไดไมครบถวน 

ไมสามารถกําหนดนิยาม

เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ

ความเปนกรด-เบสของ

สาร ไดถูกตองดวยตนเอง 
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รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดี (10) พอใช (5) ปรับปรงุ (1) 

การกําหนดและ

ควบคุมตัวแปร 

สามารถระบุตัวแปรตน       

(น้ํามะนาว นํ้าเกลือ น้ํา

ปูนใส น้ําสบูเขมขน และ

น้ําสมสายช)ู ตัวแปรตาม 

(การเปลี่ยนสีของกระดาษ

ลิตมัส)  และตัวแปรท่ีตอง

ควบคุมใหคงท่ี (ปริมาณ

ของสารที่ใชทดลองและ

อินดิเคเตอรที่ใช) ได

ถูกตองครบถวน ไดดวย

ตนเอง 

สามารถระบุตัวแปรตน       

(น้าํมะนาว น้ําเกลือ นํ้าปูน

ใส นํ้าสบูเขมขน และ

น้ําสมสายช)ู ตัวแปรตาม 

(การเปลี่ยนสีของกระดาษ

ลิตมัส) ไดถูกตองครบถวน

ดวยตนเองแตไมสามารถ

กําหนดตัวแปรที่ตองควบคุม

ใหคงที่ (ปริมาณของสารที่

ใชทดลองและอินดิเคเตอร   

ท่ีใช) ได 

ไมสามารถระบุตัวแปรตน       

(น้ํามะนาว นํ้าเกลือ น้ํา

ปูนใส น้ําสบูเขมขน และ

น้ําสมสายช)ู ตัวแปรตาม 

(การเปลี่ยนสีของกระดาษ

ลิตมัส)  และตวัแปรท่ีตอง

ควบคุมใหคงท่ี (ปริมาณ

ของสารที่ใชทดลอง     

และอินดิเคเตอรที่ใช) ได

ถูกตองครบถวน 

การทดลอง 
* ใชเกณฑการประเมิน

ปฏิบัติการทดลอง 

สามารถดําเนินการทดลอง

ตามข้ันตอนและบันทึกผล

การทดลองไดถูกตอง

ครบถวนดวยตนเองวา

สารละลายมีผลตอ      

การเปลี่ยนสีของกระดาษ

ลิตมัสจากสีน้ําเงินเปนสี

แดง จากสีแดงเปนสีน้ํา

เงิน และไมเปลี่ยนส ี

สามารถดําเนินการทดลอง

ตามข้ันตอนได แตไม

สามารถบันทึกผลการ

ทดลองไดถูกตองครบถวน

ดวยตนเอง 

ไมสามารถดําเนินการ

ทดลองตามขั้นตอนและ

บันทึกผลการทดลองได

ถูกตองครบถวนดวย

ตนเอง 

การตีความหมาย

ขอมูลและลง

ขอสรุป 

สามารถตีความหมายจาก

การทดลองและลงขอสรุป

ไดดวยตนเองโดย

สอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไวอยางถูกตอง

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 6        

 

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 

ความคดิ

สรางสรรค 

(5 คะแนน) 

ไมสามารถคิดหา 

วิธีการแกปญหาและ

พัฒนาชิน้งาน 

พัฒนาชิน้งานมีการคิดหาวิธีการ

แกปญหาไดเพียง 1 วิธี โดยไมมี

ความคิดแปลก 

ใหม 

พัฒนาชิน้งานมีการคิดหาวิธีการ

แกปญหาได 2 วิธีดวยการผสมผสาน

และดัดแปลงจากความคดิเดิม 

พัฒนาชิน้งานมีการคิดหาวิธีการ

แกปญหาไดมากกวา 2 วิธี ดวยความคดิ

ที่แปลกใหม 

พัฒนาชิน้งานมีการคิดหาวิธีการ

แกปญหาไดมากกวา 2 วิธี ดวย

ความคิดที่แปลกใหม เหมาะสมตอ

การใชงานจริง 

ความสําเร็จ 

ของงาน 

(5 คะแนน) 

ไมสามารถทํางานได

สําเร็จ 

สามารถทํางานไดสําเร็จแตไมเปนไป

ตามเงื่อนไขท้ังหมดและเกินกวาท่ี

กําหนด 

สามารถทํางานไดสําเร็จแตไมเปนไปตาม

เง่ือนไขท้ังหมดโดยใชเวลาตามทีกํ่าหนด 

สามารถทํางานไดสําเร็จแตเปนไปตาม

เง่ือนไขทั้งหมดแตใชเวลาเกินกวาที่

กําหนดเล็กนอย 

สามารถทํางานไดสําเร็จแตเปนไป

ตามเงื่อนไขครบถวนภายในเวลาท่ี

กําหนด 

การนําเสนอ

ผลงานและ

การสื่อสาร 

(5 คะแนน) 

ไมสามารถนําเสนอ

ผลงานได 

สามารถนําเสนอผลงานไดขาดความ

นาสนใจและขาดปฏิสัมพันธกับผูฟง 

สามารถนําเสนอผลงานได แตขาด

นาสนใจหรือขาดปฏสิัมพนัธกับผูฟง 

สามารถนําเสนอผลงานไดอยางนาสนใจ

สามารถส่ือสารไดดีแตขาดปฏสิัมพันธ

กับผูฟง 

สามารถนําเสนอผลงานไดอยาง

นาสนใจสามารถสื่อสารไดอยาง

ชัดเจนและมีปฏิสัมพนัธกับผูฟง 

การ

วางแผน

และความ

รวมมือใน

การทํางาน 

(5 คะแนน) 

ลงมือปฏิบัตโิดยไมมีการ

วางแผน และไมมีการ

ทํางานรวมกัน 

ลงมือปฏิบัตโิดยไมมีการวางแผน แต

ทํางานรวมกัน 

ลงมือปฏิบตัโิดยมีการวางแผน ทาํงาน

รวมกนั แตไมมกีารแบงหนาท่ีความ

รับผิดชอบ ไมมีการระดมความคดิและ

ลงขอสรุปรวมกนั 

ลงมือปฏิบตัโิดยมีการวางแผนทาํงาน

รวมกนั มีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ 

แตไมมีการระดมความคิดและลงขอสรุป

รวมกนั 

ลงมือปฏิบัตโิดยมีการประชุมเพื่อวาง

แผนการทํางาน แบงหนาท่ี ความ

รับผิดชอบและมีการอภิปรายแจก

แจงรายละเอียด คิดไดอยางครบถวน 

และมีรายละเอียดที่สมบูรณลง

ขอสรุปรวมกัน 

การใช

เทคโนโลยี 

(5 คะแนน) 

ไมสามารถใชเทคโนโลยี

ในการสืบคน รวบรวม 

และนําเสนอความรูได 

เลือกและใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน

การสืบคน รวบรวม สรุปความรูได

ดวยรูปแบบของตนเอง แตไม

สามารถนําเสนอโดยการใช

เทคโนโลยีได 

เลือกและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ

สืบคน รวบรวม สรุปความรู นําเสนอ

โดยใชเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารสิ่งท่ีเปน

ประโยชน แตไมสามารถนําเสนอใหผูฟง

เขาใจได 

เลือกและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ

สืบคน รวบรวม สรุปความรู นําเสนอ

โดยใชเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารสิ่งที่เปน

ประโยชนใหผูอื่นเขาใจได ในรูปแบบ

ของตนเองอยาง ถูกตอง แตขาดความ

สรางสรรค 

เลือกและใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน

การสืบคน รวบรวม สรุปความรู 

นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีเพ่ือสื่อสาร

สิ่งท่ีเปนประโยชนใหผูอ่ืนเขาใจได  

ในรูปแบบของตนเองอยาง

สรางสรรค ถูกตอง 
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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 



 

~ 25 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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แบบประเมินปฏิบัติการทดลอง 

เรื่อง ………………………………………. 

ช้ัน ป.6/...... 

ใบงานการทดลองที่...... 

คําชี้แจง ผูสอนประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในการปฏิบัติการทดลอง โดยใหระดับคะแนนลง

   ในตารางที่ตรงกับพฤติกรรมของผูเรียน 

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 

รายการ

ประเมิน 

ระดับการใหคะแนน 

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

1. วิธีดําเนินการ

ทดลอง 

กําหนดวิธีการ ขั้นตอน 

เลือก ใชเครื่องมือ 

และอุปกรณไดอยาง

เหมาะสม 

กําหนดวิธีการ ขั้นตอน 

เลือก ใชเครื่องมือ 

และอุปกรณยังไม

เหมาะสม 

ตองใหความชวยเหลือ

บางในกําหนดวิธีการ 

ขั้นตอน เลือกใช

เครื่องมือ และอุปกรณ 

ตองใหความชวยเหลือ

ทั้งหมดในกําหนดวิธีการ 

ขั้นตอน เลือกใช

เคร่ืองมือ และอุปกรณ 

2. การ

ปฏิบัติการ

ทดลอง 

ปฏิบัติการทด ลอง

ตามข้ันตอน และใช

อุปกรณตางๆ ได

ถูกตอง 

ปฏิบัติการทด ลอง

ตามข้ันตอน และใช

อุปกรณตางๆ ได

ถูกตองเมื่อไดรับคํา

แนะ นําบาง 

ตองไดรับคํา แนะนํา

มากๆในการปฏิบัติการ

ทดลองตามขั้นตอน และ

ใชอุปกรณตางๆ ได

ถูกตอง 

ตองใหความชวยเหลือใน

การในการปฏิบัติการ

ทดลองตามขั้นตอน และ

ใชอุปกรณตางๆ ได

ถูกตอง 

3. ความชํานาญ

ในการ

ปฏิบัติการ

ทดลอง 

มีความชํานาญในการ

ปฏิบัติ การทดลอง ใช

อุปกรณไดอยาง

ถูกตอง และเสร็จตาม

กําหนดเวลา 

มีความชํานาญในการ

ปฏิบัติ การทดลอง ใช

อุปกรณ แตตองให

คําแนะนําจึงจะเสร็จ

ตามกําหนดเวลา 

ตองใหความชวยเหลือใน

การปฏิบัติการทด ลอง 

และการใชอุปกรณ จึง

จะเสร็จตามกําหนด 

เวลา 

ไมมีความชํานาญในการ

ปฏิบัติการทดลอง ใน

การใชอุปกรณ และไม

เสร็จตามกําหนด เวลา 

4. การสรุปผล

การทดลอง 

บันทึก และสรุป ผล

การทดลองไดถูกตอง 

และชดัเจน 

บันทึก และสรุป ผล

การทดลองถูกตองบาง

แตยังไมชัดเจน 

บันทึก และสรุป ผลการ

ทดลองไมถูกตองและไม

ชัดเจน 

ตองใหคําแนะนําในการ

บันทึก และสรุปผลการ

ทดลอง จึงจะปฏิบัติได 

5. การตอบ

คําถามทายการ

ทดลอง 

ตอบไดถูกตองท้ังหมด ตอบไดถูกตองแตไม

ครบทุกขอคําถาม 

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 

 


