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เกณฑ์การให้คะแนน
1. ทักษะการสังเกต
1 คะแนน ใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกต และบรรยายผลการสังเกตโดยใช้ความรู้สึกส่วนตัว หรือ
ความเห็น หรือ ความรู้เดิมประกอบเป็นส่วนใหญ่
2 คะแนน ใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกต และบรรยายผลการสังเกตโดยใช้ความรู้สึกส่วนตัว หรือ
ความเห็น หรือ ความรู้เดิมประกอบบางส่วน

3 คะแนน ใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกต และบรรยายผลการสังเกตโดยไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัว หรือ
ความเห็น หรือ ความรู้เดิมประกอบ
2. ทักษะการวัด
1 คะแนน เลือกและใช้เครื่องมือวัดได้ไม่ถูกต้อง ทาการวัดเพียงครั้งเดียว ใส่หน่วยไม่ถูกต้องส่วนใหญ่
2 คะแนน เลือกและใช้เครื่องมือวัดได้ถูกต้อง แต่ ทาการวัดเพียงครั้งเดียว หรือ ใส่หน่วยไม่ถูกต้องบางส่วน
3 คะแนน เลือกและใช้เครื่องมือวัดได้ถูกต้อง ทาการวัดอย่างน้อย 3 ครั้ง และ ใช้หน่วยได้ถูกต้อง
3. ทักษะการจาแนกประเภท
1 คะแนน จัดแบ่ง หรือ เรียงลาดับสิ่งที่สนใจศึกษา ได้ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ส่วนใหญ่
2 คะแนน จัดแบ่ง หรือ เรียงลาดับสิ่งที่สนใจศึกษา ได้ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้บางส่วน
3 คะแนน จัดแบ่ง หรือ เรียงลาดับสิ่งที่สนใจศึกษา ได้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ครบถ้วน สมบูรณ์
4. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
1 คะแนน ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งหนึง่ กับอีกตาแหน่งที่เปลี่ยนไปของวัตถุ หรือ ระหว่าง
ตาแหน่งของวัตถุกับเวลาที่เปลี่ยนไป เมื่อมีปัจจัยภายนอกกระทากับวัตถุ ได้อย่างถูกต้องบางส่วน
2 คะแนน ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งหนึง่ กับอีกตาแหน่งที่เปลี่ยนไปของวัตถุ หรือ ระหว่าง
ตาแหน่งของวัตถุกับเวลาที่เปลี่ยนไป เมื่อมีปัจจัยภายนอกกระทากับวัตถุ ได้อย่างถูกต้องส่วนใหญ่
3 คะแนน ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งหนึง่ กับ อีกตาแหน่งที่เปลี่ยนไปของวัตถุ หรือ ระหว่าง
ตาแหน่งของวัตถุกับเวลาที่เปลี่ยนไป เมื่อมีปัจจัยภายนอกกระทากับวัตถุ ได้อย่างถูกต้องทั้งหมด
5. ทักษะการคานวณ
1 คะแนน คานวณหาค่าที่ต้องการโดยใช้วิธีการทางการคานวณ เช่น การหาค่าเฉลี่ย อัตราส่วน ได้ถูกต้องบางส่วน
2 คะแนน คานวณหาค่าที่ต้องการโดยใช้วิธีการทางการคานวณ เช่น การหาค่าเฉลี่ย อัตราส่วน ได้ถูกต้องส่วนใหญ่
3 คะแนน คานวณหาค่าที่ต้องการโดยใช้วิธีการทางการคานวณ เช่น การหาค่าเฉลี่ย อัตราส่วน ได้ถูกต้องทั้งหมด
6. ทักษะการจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล
1 คะแนน มีการนาผลการสังเกต วัด หรือ ทดลอง มาจัดกระทา เช่น หาความถี่ เรียงลาดับ จัดแยก
ประเภท หรือ คานวณค่าใหม่ ได้ถูกต้องบางส่วน
2 คะแนน มีการนาผลการสังเกต วัด หรือ ทดลอง มาจัดกระทา เช่น หาความถี่ เรียงลาดับ จัดแยก
ประเภท หรือ คานวณค่าใหม่ ได้ถูกต้อง แต่ยังไม่ชัดเจน หรือ ไม่สมบูรณ์
3 คะแนน มีการนาผลการสังเกต วัด หรือ ทดลอง มาจัดกระทา เช่น หาความถี่ เรียงลาดับ จัดแยก
ประเภท หรือ คานวณค่าใหม่ ที่ถูกต้อง ชัดเจน และ สมบูรณ์

7. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
1 คะแนน ลงความเห็นโดยอาศัยหลักฐานที่ได้จากการสังเกต หรือ ที่ได้จากการทากิจกรรม บางส่วน
2 คะแนน ลงความเห็นโดยอาศัยหลักฐานที่ได้จากการสังเกต หรือ ที่ได้จากการทากิจกรรม ส่วนใหญ่
3 คะแนน ลงความเห็นโดยอาศัยหลักฐานที่ได้จากการสังเกต หรือ ที่ได้จากการทากิจกรรมครบถ้วน
8. ทักษะการพยากรณ์
1 คะแนน สรุปคาตอบล่วงหน้า โดยอาศัยประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ้า ๆ หลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว
มาช่วยในการสรุป บางส่วน
2 คะแนน สรุปคาตอบล่วงหน้า โดยอาศัยประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ้า ๆ หลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว
มาช่วยในการสรุป ส่วนใหญ่
3 คะแนน สรุปคาตอบล่วงหน้า โดยอาศัยประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ้า ๆ หลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว
มาช่วยในการสรุป ทั้งหมด
9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน
1 คะแนน ตั้งสมมติฐานได้สอดคล้องกับปัญหา บางส่วน
2 คะแนน ตั้งสมมติฐานได้สอดคล้องกับปัญหา แต่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลไม่ชัดเจน
3 คะแนน ตัง้ สมมติฐานได้สอดคล้องกับปัญหาและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลได้อย่างชัดเจน
10. ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
1 คะแนน มีการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องบางส่วน
2 คะแนน มีการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องส่วนใหญ่
3 คะแนน มีการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
11. ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร
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 และมีการควบคุมตัวแปรทั้งหมด
12.2. การปฏิบัติการทดลอง

1 คะแนน สามารถปฏิบัติการทดลองเองได้บางส่วน
2 คะแนน ปฏิบัติการทดลองได้ส่วนใหญ่ แต่ไม่คล่องแคล่ว ต้องการความช่วยเหลือแนะนาในการใช้
อุปกรณ์ให้ถูกต้องและปลอดภัย
3 คะแนน ปฏิบัติการทดลองได้ทั้งหมดอย่างคล่องแคล่ว ใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
12.3. การบันทึกผลการทดลอง
1 คะแนน บันทึกข้อมูลโดยมีการใช้ตารางหรือวิธีการอื่นในการจัดระเบียบข้อมูลบางส่วน และมีการ
ระบุชนิดหรือหน่วยของข้อมูลบางส่วน
2 คะแนน บันทึกข้อมูลโดยมีการใช้ตารางหรือวิธีการอื่นจัดระเบียบส่วนใหญ่ และมีการระบุชนิด
หรือหน่วยของข้อมูล ส่วนใหญ่ หรือ มีข้อมูลจากการทาซ้าส่วนใหญ่
3 คะแนน บันทึกข้อมูลโดยใช้ตารางหรือวิธีการอืน่ จัดระเบียบข้อมูล มีการระบุชนิดหรือหน่วยของ
ข้อมูลที่บันทึกทั้งหมด และ มีข้อมูลจากการทาซ้าอย่างน้อย 3 ครั้ง
13. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป
1 คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยผลที่ได้จากการทากิจกรรม หรือ การทดลอง หรือ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
บางส่วน และสอดคล้องกับการสรุปผลบางส่วน
2 คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยผลที่ได้จากการทากิจกรรม หรือ การทดลอง หรือ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นส่วนใหญ่ และสอดคล้องกับการสรุปผล
3 คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยผลที่ได้จากการทากิจกรรม หรือ การทดลอง หรือ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด และสอดคล้องกับการสรุปผล
14. การสร้างแบบจาลอง
1 คะแนน สร้างแบบจาลองที่สามารถแสดงกระบวนการของปรากฏการณ์หรือระบบได้ถกู ต้องบางส่วน
2 คะแนน สร้างแบบจาลองที่สามารถแสดงกระบวนการของปรากฏการณ์หรือระบบได้ถกู ต้องส่วนใหญ่
และ สามารถระบุข้อจากัดของแบบจาลองได้
3 คะแนน สร้างแบบจาลองที่สามารถแสดงกระบวนการของปรากฏการณ์หรือระบบได้ถูกต้องทั้งหมด
และ สามารถระบุข้อจากัดของแบบจาลองได้

