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เกณฑ์การให้คะแนน 

1. ทักษะการสังเกต 

1 คะแนน  ใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกต และบรรยายผลการสังเกตโดยใช้ความรู้สึกส่วนตัว หรือ 

ความเห็น หรือ ความรู้เดิมประกอบเป็นส่วนใหญ่ 

2 คะแนน  ใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกต และบรรยายผลการสังเกตโดยใช้ความรู้สึกส่วนตัว หรือ 

ความเหน็ หรือ ความรู้เดิมประกอบบางส่วน 



3 คะแนน   ใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกต และบรรยายผลการสังเกตโดยไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัว หรือ 

ความเห็น หรือ ความรู้เดิมประกอบ 

2. ทักษะการวัด  

1 คะแนน  เลือกและใช้เครื่องมือวัดได้ไม่ถูกต้อง ท าการวัดเพียงครั้งเดียว ใส่หน่วยไม่ถูกต้องส่วนใหญ่ 

2 คะแนน  เลือกและใช้เครื่องมือวัดได้ถูกต้อง แต่ ท าการวัดเพียงครั้งเดียว หรือ ใส่หน่วยไม่ถูกต้องบางส่วน 

3 คะแนน  เลือกและใช้เครื่องมือวัดได้ถูกต้อง ท าการวัดอย่างน้อย 3 ครั้ง และ ใช้หน่วยได้ถูกต้อง 

3. ทักษะการจ าแนกประเภท 

1 คะแนน  จัดแบ่ง หรือ เรียงล าดับส่ิงท่ีสนใจศึกษา ได้ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีใช้ส่วนใหญ่ 

2 คะแนน  จัดแบ่ง หรือ เรียงล าดับส่ิงท่ีสนใจศึกษา ได้ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีใช้บางส่วน 

3 คะแนน  จัดแบ่ง หรือ เรียงล าดับส่ิงท่ีสนใจศึกษา ได้สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีใช้ครบถ้วน สมบูรณ์ 

4. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา 

1 คะแนน  ระบุความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งหนึง่กับอีกต าแหน่งท่ีเปล่ียนไปของวัตถุ หรือ ระหว่าง

ต าแหน่งของวัตถุกับเวลาท่ีเปล่ียนไป เมื่อมีปัจจัยภายนอกกระท ากับวัตถุ ได้อย่างถูกต้องบางส่วน  

2 คะแนน  ระบุความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งหนึง่กับอีกต าแหน่งท่ีเปล่ียนไปของวัตถุ หรือ ระหว่าง

ต าแหน่งของวัตถุกับเวลาท่ีเปล่ียนไป เมื่อมีปัจจัยภายนอกกระท ากับวัตถุ ได้อย่างถูกต้องส่วนใหญ่ 

3 คะแนน  ระบุความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งหนึง่ กับ อีกต าแหน่งท่ีเปล่ียนไปของวัตถุ หรือ ระหว่าง

ต าแหน่งของวัตถุกับเวลาท่ีเปล่ียนไป เมื่อมีปัจจัยภายนอกกระท ากับวัตถุ ได้อย่างถูกต้องท้ังหมด 

5. ทักษะการค านวณ 

1 คะแนน  ค านวณหาค่าท่ีต้องการโดยใช้วิธีการทางการค านวณ เช่น การหาค่าเฉล่ีย อัตราส่วน ได้ถูกต้องบางส่วน 

2 คะแนน  ค านวณหาค่าท่ีต้องการโดยใช้วิธีการทางการค านวณ เช่น การหาค่าเฉล่ีย อัตราส่วน ได้ถูกต้องส่วนใหญ่ 

3 คะแนน  ค านวณหาค่าท่ีต้องการโดยใช้วิธีการทางการค านวณ เช่น การหาค่าเฉล่ีย อัตราส่วน ได้ถูกต้องท้ังหมด 

6. ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล 

1 คะแนน  มีการน าผลการสังเกต วัด หรือ ทดลอง มาจัดกระท า เช่น หาความถี่ เรียงล าดับ จัดแยก

ประเภท หรือ ค านวณค่าใหม่ ได้ถูกต้องบางส่วน 

2 คะแนน  มีการน าผลการสังเกต วัด หรือ ทดลอง มาจัดกระท า เช่น หาความถี่ เรียงล าดับ จัดแยก

ประเภท หรือ ค านวณค่าใหม่ ได้ถูกต้อง แต่ยังไม่ชัดเจน หรือ ไม่สมบูรณ์ 

3 คะแนน  มีการน าผลการสังเกต วัด หรือ ทดลอง มาจัดกระท า เช่น หาความถี่ เรียงล าดับ จัดแยก

ประเภท หรือ ค านวณค่าใหม่ ท่ีถูกต้อง ชัดเจน และ สมบูรณ์ 

 



7. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

1 คะแนน  ลงความเห็นโดยอาศัยหลักฐานท่ีได้จากการสังเกต หรือ ท่ีได้จากการท ากิจกรรม บางส่วน  

2 คะแนน  ลงความเห็นโดยอาศัยหลักฐานท่ีได้จากการสังเกต หรือ ท่ีได้จากการท ากิจกรรม ส่วนใหญ่  

3 คะแนน  ลงความเห็นโดยอาศัยหลักฐานท่ีได้จากการสังเกต หรือ ท่ีได้จากการท ากิจกรรมครบถ้วน 

8. ทักษะการพยากรณ์ 

1 คะแนน  สรุปค าตอบล่วงหน้า โดยอาศัยประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นซ้ า ๆ หลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีท่ีมีอยู่แล้ว

มาช่วยในการสรุป บางส่วน 

2 คะแนน  สรุปค าตอบล่วงหน้า โดยอาศัยประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นซ้ า ๆ หลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีท่ีมีอยู่แล้ว

มาช่วยในการสรุป ส่วนใหญ่ 

3 คะแนน  สรุปค าตอบล่วงหน้า โดยอาศัยประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นซ้ า ๆ หลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีท่ีมีอยู่แล้ว

มาช่วยในการสรุป ท้ังหมด 

9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 

1 คะแนน  ต้ังสมมติฐานได้สอดคล้องกับปัญหา บางส่วน 

2 คะแนน  ต้ังสมมติฐานได้สอดคล้องกับปัญหา แต่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลไม่ชัดเจน 

3 คะแนน  ต้ังสมมติฐานได้สอดคล้องกับปัญหาและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลได้อย่างชัดเจน 

10. ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

1 คะแนน  มีการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องได้ถูกต้องบางส่วน 

2 คะแนน  มีการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องได้ถูกต้องส่วนใหญ ่

3 คะแนน  มีการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

11. ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 

1 คะแนน  ไม่สามารถระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมได้ 

2 คะแนน  สามารถระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน  

3 คะแนน  สามารถระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

12. ทักษะการทดลอง 

12.1. การออกแบบการทดลอง 

1 คะแนน  สอดคล้องกับสมมติฐานบางส่วน แต่ไม่มีการควบคุมตัวแปร  

2 คะแนน  สอดคล้องกับสมมติฐาน และมีการควบคุมตัวแปรส่วนใหญ่ 

3 คะแนน  สอดคล้องกับสมมติฐาน และมีการควบคุมตัวแปรท้ังหมด 

12.2. การปฏิบัติการทดลอง 



1 คะแนน  สามารถปฏิบัติการทดลองเองได้บางส่วน 

2 คะแนน  ปฏิบัติการทดลองได้ส่วนใหญ่ แต่ไม่คล่องแคล่ว ต้องการความช่วยเหลือแนะน าในการใช้

อุปกรณ์ให้ถูกต้องและปลอดภัย  

3 คะแนน  ปฏิบัติการทดลองได้ท้ังหมดอย่างคล่องแคล่ว ใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

12.3. การบันทึกผลการทดลอง 

1 คะแนน  บันทึกข้อมูลโดยมีการใช้ตารางหรือวิธีการอื่นในการจัดระเบียบข้อมูลบางส่วน และมีการ

ระบุชนิดหรือหน่วยของข้อมูลบางส่วน 

2 คะแนน  บันทึกข้อมูลโดยมกีารใช้ตารางหรือวิธีการอื่นจัดระเบียบส่วนใหญ่ และมีการระบชุนิด

หรือหน่วยของข้อมูล ส่วนใหญ่ หรือ มีข้อมูลจากการท าซ้ าส่วนใหญ่ 

3 คะแนน  บันทึกข้อมูลโดยใช้ตารางหรือวิธีการอืน่จัดระเบียบข้อมูล มีการระบุชนิดหรือหน่วยของ

ข้อมูลท่ีบันทึกท้ังหมด และ มีข้อมูลจากการท าซ้ าอย่างน้อย 3 ครั้ง  

13. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป 

1 คะแนน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยผลท่ีได้จากการท ากิจกรรม หรือ การทดลอง หรือ ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง

บางส่วน และสอดคล้องกับการสรุปผลบางส่วน 

2 คะแนน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยผลท่ีได้จากการท ากิจกรรม หรือ การทดลอง หรือ ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

เป็นส่วนใหญ่ และสอดคล้องกับการสรุปผล  

3 คะแนน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยผลท่ีได้จากการท ากิจกรรม หรือ การทดลอง หรือ ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ท้ังหมด และสอดคล้องกับการสรุปผล 

 

14. การสร้างแบบจ าลอง 

1 คะแนน  สร้างแบบจ าลองท่ีสามารถแสดงกระบวนการของปรากฏการณ์หรือระบบได้ถกูต้องบางส่วน  

2 คะแนน  สร้างแบบจ าลองท่ีสามารถแสดงกระบวนการของปรากฏการณ์หรือระบบได้ถกูต้องส่วนใหญ่  

และ สามารถระบุข้อจ ากัดของแบบจ าลองได้ 

3 คะแนน  สร้างแบบจ าลองท่ีสามารถแสดงกระบวนการของปรากฏการณ์หรือระบบได้ถูกต้องท้ังหมด 

และ สามารถระบุข้อจ ากัดของแบบจ าลองได้ 

 


