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ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินกระบวนการ
และทักษะในวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ระดับคุณภาพ

ประเด็น

การประเมิน
1. การระบุปัญหา

4 (ดีมาก)

ระบุปัญหาและ

ไม่สามารถระบุ

ปัญหาได้สอดคล้อง

ปัญหาได้สอดคล้อง

ปัญหาได้สอดคล้อง

ของการแก้ปัญหา

เงื่อนไขของการแก้

สมบูรณ์

เกี่ยวข้องกับปัญหา
3. การออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา

กำ�หนด

กับสถานการณ์ที่

ปัญหาและเงื่อนไข

กำ�หนดบางส่วน

รวบรวมข้อมูลที่

ไม่สามารถรวบรวม

การแก้ปัญหา ได้อย่าง

การแก้ปัญหา ได้อย่าง

การแก้ปญ
ั หาได้บางส่วน

กับแนวทางการ

สอดคล้องกับแนวทาง
ครบถ้วนสมบูรณ์

สอดคล้องกับแนวทาง

ครบถ้วนแต่ไม่สมบูรณ์

สอดคล้องกับแนวทาง

ข้อมูลที่สอดคล้อง
แก้ปัญหา

ออกแบบชิ้นงานหรือ

ออกแบบชิ้นงานหรือ

ออกแบบชิ้นงานหรือ

ไม่สามารถออกแบบ

กับแนวทางการแก้

กับแนวทางการ

กับแนวทางการแก้

ได้สอดคล้องกับ

วิธีการได้สอดคล้อง

รายละเอียดครบถ้วน
สมบูรณ์และสามารถ
สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
ตรงกัน

ปัญหา

กับสถานการณ์ที่

เงื่อนไขของการแก้

รวบรวมข้อมูลที่

กำ�หนด โดยแสดง

ดำ�เนินการแก้

เงื่อนไขของการแก้

รวบรวมข้อมูลที่

ปัญหาและเงื่อนไขที่

4. การวางแผนและ

1 (ปรับปรุง)

ระบุปัญหาและ

กำ�หนดได้ครบถ้วน

และแนวคิดที่

2 (พอใช้)

ระบุปัญหาและ

กับสถานการณ์ที่

2. การรวบรวมข้อมูล

3 (ดี)

วิธีการได้สอดคล้อง

แก้ปัญหาและเงื่อนไข
ที่กำ�หนด โดยแสดง
รายละเอียดได้

และสื่อสารให้ผู้อื่น
เข้าใจตรงกัน

วิธีการได้สอดคล้อง

ปัญหาและเงื่อนไขที่

กำ�หนดบางส่วน และ
สามารถสื่อสารให้
ผู้อื่นเข้าใจตรงกัน

ชิ้นงานหรือวิธีการ
แนวทางการแก้

ปัญหาและเงื่อนไข
ที่กำ�หนด  และไม่

สามารถสื่อสารให้
ผู้อื่นเข้าใจตรงกัน

มีการวางแผนในการ

มีการวางแผนในการ

มีการวางแผนในการ

ดำ�เนินการแก้ปัญหา

แก้ปัญหาตามขั้นตอน

แก้ปัญหาตามขั้นตอน

การแก้ปัญหาตาม

ในการทำ�งาน

ทำ�งานและดำ�เนินการ
การทำ�งานได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทำ�งานและดำ�เนินการ
การทำ�งานได้

ทำ�งาน แต่ไม่ได้ดำ�เนิน โดยไม่มีการวางแผน
ขั้นตอนที่วางแผนไว้
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ประเด็น

การประเมิน
5. การทดสอบ

ประเมินผลและ

ปรับปรุงแก้ไขวิธี

การแก้ปัญหาหรือ
ชิ้นงาน

4 (ดีมาก)

กำ�หนดประเด็นในการ

ไม่กำ�หนดประเด็น

สอดคล้องกับ

สอดคล้องกับ

กับสถานการณ์ที่

บันทึกผลการทดสอบ

ในการทดสอบได้
สถานการณ์ที่กำ�หนด
และบันทึกผลการ
ทดสอบได้อย่าง

เสนอแนวทางแก้ไข

ที่สอดคล้องกับปัญหา
หากชิ้นงานหรือ

วิธีการมีข้อบกพร่อง

แก้ปัญหาหรือ     
ชิ้นงาน

1 (ปรับปรุง)

กำ�หนดประเด็นใน

มีการปรับปรุงหรือ

แก้ปัญหา ผลการ

2 (พอใช้)

กำ�หนดประเด็น

ละเอียด ครบถ้วน  

6. การนำ�เสนอวิธีการ

3 (ดี)
การทดสอบได้

สถานการณ์ที่กำ�หนด
และบันทึกผลการ

ทดสอบได้ สอดคล้อง

กำ�หนด บันทึกผลการ

ทดสอบ แต่ไม่ครบถ้วน

ทดสอบได้ โดยขาด

ขาดรายละเอียด มีการ

มีการปรับปรุงหรือ

แนวทางการแก้ไข

รายละเอียดบางส่วน
เสนอแนวทางแก้ไข

ที่สอดคล้องกับปัญหา
หากชิ้นงานหรือ

วิธีการมีข้อบกพร่อง

ปรับปรุงหรือเสนอ

ที่ไม่สอดคล้องกับ    

นำ�เสนอขั้นตอนการ

ได้ชัดเจน สื่อสารให้   

ได้ชัดเจน สื่อสารให้   

ละเอียดไม่ชัดเจน

ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง   
ครบถ้วน สมบูรณ์

ผู้อื่นเข้าใจได้

ไม่มีการปรับปรุง

แก้ไขชิ้นงานหรือ
วิธีการเมื่อพบ
ข้อบกพร่อง

ชิ้นงานหรือวิธีการ

นำ�เสนอรายละเอียด

ขั้นตอนการแก้ปัญหา

ไม่ชด
ั เจน ไม่ครบถ้วน

ข้อบกพร่องของ      

นำ�เสนอรายละเอียด

ขั้นตอนการแก้ปัญหา

ในการทดสอบ และ

แก้ปัญหาได้ แต่มีราย

ไม่สามารถนำ�เสนอ

ขั้นตอนการแก้ปัญหา

ความคิดสร้างสรรค์ (แบ่งเป็น 4 ลักษณะ)
ระดับคุณภาพ

ประเด็น

การประเมิน
1. ความคิดริเริ่ม

4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

พัฒนาชิ้นงานหรือวิธี

พัฒนาชิ้นงานหรือวิธี

พัฒนาชิ้นงานหรือวิธี

พัฒนาชิ้นงานหรือ

ความคิดที่แปลกใหม่

ความคิดที่แปลกใหม่

การผสมผสานและ

โดยไม่มีความคิด

การเพื่อแก้ปัญหาด้วย
เหมาะสมต่อการ
ใช้งานจริง

การเพื่อแก้ปัญหาด้วย

การเพื่อแก้ปัญหาด้วย
ดัดแปลงจากความคิดเดิม

1 (ปรับปรุง)
วิธีการเพื่อแก้ปัญหา
แปลกใหม่

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ประเด็น

การประเมิน
2. ความคิดคล่อง

4 (ดีมาก)
มีการคิดหาวิธีการ

แก้ปัญหาได้มากกว่า

3 (ดี)

2 (พอใช้)

มีการคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาได้ 2 วิธี

2 วิธี ในเวลาที่กำ�หนด ในเวลาที่กำ�หนด

3. ความคิดยืดหยุ่น

สิง่ ทีม
่ อ
ี ยู่ หรือนำ�สิง่ อืน
่

สิง่ ทีม
่ อ
ี ยู่ หรือนำ�สิง่ อืน
่

สิง่ ทีม
่ อ
ี ยู่ หรือนำ�สิง่ อืน
่

ดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่

แต่ยงั ไม่เหมาะสมกับงาน

ทดแทนสิ่งที่ขาดได้

แก้ปัญหาโดยดัดแปลง แก้ปัญหาโดยดัดแปลง แก้ปัญหาโดยดัดแปลง การแก้ปัญหาโดย
มาทดแทนสิ่งที่ขาดได้

อธิบายความ

สัมพันธ์เชิงเหตุผล

หรือนำ�สิ่งอื่นมา

มีการคิดแจกแจง

มีการคิดแจกแจง

ไม่มีการคิดแจกแจง

การแก้ปัญหาหรือ

การแก้ปัญหาหรือ

การแก้ปัญหาหรือ

การแก้ปัญหาหรือ

รายละเอียดของวิธี

รายละเอียดของวิธี
ขยายความคิด

ได้อย่างสมบูรณ์

รายละเอียดของวิธี
ขยายความคิดแต่
ขาดความชัดเจน

รายละเอียดของวิธี
ขยายความคิด

และสมบูรณ์

ระดับคุณภาพ

ประเด็น

องค์ประกอบ

มาทดแทนสิ่งที่ขาดได้

มีการคิดแจกแจง

รายละเอียดที่สมบูรณ์

แจกแจง

ในเวลากำ�หนด

ไม่สามารถคิดหาวิธี

ครบถ้วน และมี

การคิดวิเคราะห์

ในเวลาที่กำ�หนด

แก้ปญ
ั หาได้เพียง 1 วิธี การแก้ปัญหาได้

มีการคิดหาวิธีการ

ขยายความคิดได้อย่าง

การประเมิน

ไม่สามารถคิดหาวิธี

มีการคิดหาวิธีการ

อย่างหลากหลาย

ลออ

มีการคิดหาวิธีการ

มีการคิดหาวิธีการ

มาทดแทนสิ่งที่ขาดได้

4. ความคิดละเอียด

1 (ปรับปรุง)

4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

แจกแจงองค์ประกอบ

แจกแจงองค์ประกอบ

แจกแจงองค์ประกอบ

แจกแจงองค์ประกอบ

สัมพันธ์เชิงเหตุผล

สัมพันธ์เชิงเหตุผล

ความสัมพันธ์เชิง

ความสัมพันธ์

และอธิบายความ

ระหว่างองค์ประกอบ

เพื่อให้เข้าใจสาเหตุได้
อย่างถูกต้อง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และอธิบายความ

ระหว่างองค์ประกอบ

เพื่อให้เข้าใจสาเหตุได้
แต่ไม่ชัดเจน

และสามารถอธิบาย
เหตุผลระหว่าง

องค์ประกอบได้
ไม่เหมาะสม

แต่ไม่สามารถอธิบาย
เชิงเหตุผลระหว่าง
องค์ประกอบได้
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ประเด็น

การประเมิน
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

วิเคราะห์และ

ประเมิน

ลงข้อสรุป

การคิดเชิงระบบ

จำ�แนกองค์ประกอบ
เชื่อมโยงความ

สัมพันธ์

4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

วิเคราะห์และประเมิน

วิเคราะห์และประเมิน

วิเคราะห์และประเมิน

วิเคราะห์และ

หลักฐานที่

หลักฐาน แล้วลง

หลักฐาน แล้วลง

แต่ไม่มีหลักฐาน ใน

สถานการณ์ ด้วย

หลากหลาย แล้วลง
ข้อสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล

การอภิปราย

การตอบคำ�ถาม
การทำ�งานร่วม
กับผู้อื่น

มีส่วนร่วม

รับฟังความคิดเห็น

สมเหตุสมผล

ข้อสรุปได้ไม่

สมเหตุสมผล

ประเมินสถานการณ์
การลงข้อสรุป

จำ�แนกองค์ประกอบ

จำ�แนกองค์ประกอบ

จำ�แนกองค์ประกอบ

สัมพันธ์ขององค์

สัมพันธ์ขององค์

สัมพันธ์ขององค์

ความสัมพันธ์ของ

และเชื่อมโยงความ
ประกอบต่าง ๆ ที่

เกี่ยวเนื่องกันอย่าง
และถูกต้อง

การนำ�เสนอ

ข้อสรุปได้อย่าง

สถานการณ์ ด้วย

จำ�แนกองค์ประกอบ

เป็นระบบได้ครบถ้วน

การสื่อสาร

สถานการณ์ ด้วย

1 (ปรับปรุง)

และเชื่อมโยงความ
ประกอบต่าง ๆ ที่

เกี่ยวเนื่องกันอย่าง
เป็นระบบได้ครบ

แต่ขาดรายละเอียด

ได้ แต่เชื่อมโยงความ
ประกอบต่าง ๆ ที่

เกี่ยวเนื่องกันอย่าง

เป็นระบบได้ไม่ชัดเจน

แต่ไม่สามารถเชือ่ มโยง
องค์ประกอบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกันได้

บางส่วน

นำ�เสนอ อภิปราย

นำ�เสนอ อภิปราย

นำ�เสนอ อภิปราย

นำ�เสนอ อภิปราย

เข้าใจง่าย และมีวิธี

เข้าใจ เหมาะสมกับ

แต่มวี ธิ กี ารไม่เหมาะสม

เหมาะสมกับลักษณะ

และตอบคำ�ถามได้

และตอบคำ�ถามได้

การทีน
่ า่ สนใจ เหมาะสม ลักษณะข้อมูล
กับลักษณะข้อมูล

และตอบคำ�ถามได้
กับลักษณะข้อมูล

และตอบคำ�ถามได้ไม่
ข้อมูล

มีส่วนร่วมในการ

มีส่วนร่วมในการ

มีส่วนร่วมในการ

ไม่มีส่วนร่วมในการ

ความคิดเห็นของผู้อื่น

ความคิดเห็นของผู้อื่น

ความคิดเห็นของผู้อื่น

ความคิดเห็นของผูอ้ น
่ื

ทำ�งานและรับฟัง
อย่างตั้งใจ

ทำ�งานและรับฟัง

ทำ�งาน แต่ไม่รับฟัง

ทำ�งานและไม่รับฟัง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

