
ความคิดสร้างสรรค์ (แบ่งเป็น 4 ลักษณะ)

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง)

1. ความคิดริเริ่ม พัฒนาชิ้นงาน
หรือวิธีการเพื่อแก้
ปัญหาด้วยความ
คิดที่แปลกใหม่
เหมาะสมต่อการ
ใช้งานจริง

พัฒนาชิ้นงาน
หรือวิธีการเพื่อแก้
ปัญหาด้วยความ
คิดที่แปลกใหม่ 

พัฒนาชิ้นงาน
หรือวิธีการเพื่อ
แก้ปัญหาด้วยการ
ผสมผสานและ
ดัดแปลงจากความ
คิดเดิม

พัฒนาชิ้นงานหรือ
วิธีการเพื่อแก้
ปัญหาโดยไม่มี
ความคิดแปลก
ใหม่

2. ความคิดคล่อง มีการคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาได้
มากกว่า 2 วิธี 
ในเวลาที่กำาหนด

มีการคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาได้ 2 วิธี
ในเวลาที่กำาหนด

มีการคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาได้เพียง 
1 วิธี ในเวลาที่
กำาหนด

ไม่สามารถคิดหา
วิธีการแก้ปัญหา
ได้ในเวลากำาหนด

3. ความคิดยืดหยุ่น มีการคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาโดย
ดัดแปลงส่ิงท่ีมี
อยู่ หรือนำาส่ิงอ่ืน
มาทดแทนสิ่งที่
ขาดได้อย่างหลาก
หลาย

มีการคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาโดย
ดัดแปลงส่ิงท่ีมี
อยู่ หรือนำาส่ิงอ่ืน
มาทดแทนสิ่งที่
ขาดได้

มีการคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาโดย
ดัดแปลงส่ิงท่ีมีอยู่ 
หรือนำาส่ิงอ่ืนมา
ทดแทนส่ิงท่ีขาดได้ 
แต่ยังไม่เหมาะสม
กับงาน

ไม่สามารถคิดหา
วิธีการแก้ปัญหา
โดยดัดแปลงสิ่ง
ที่มีอยู่ หรือนำาสิ่ง
อื่นมาทดแทนสิ่งที่
ขาดได้ 

4. ความคิดละเอียด
ลออ

มีการคิดแจกแจง
รายละเอียดของ
วิธีการแก้ปัญหา
หรือขยายความ
คิดได้อย่างครบ
ถ้วน และมีราย
ละเอียดที่สมบูรณ์

มีการคิดแจกแจง
รายละเอียด 
ของวิธีการ
แก้ปัญหาหรือ
ขยายความคิดได้

มีการคิดแจกแจง
รายละเอียดของ
วิธีการแก้ปัญหา
หรือขยายความ
คิดแต่ขาดความ
ชัดเจน

ไม่มีการคิดแจกแจง 
รายละเอียดของ
วิธีการแก้ปัญหา
หรือขยายความคิด
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ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง)

การคิดวิเคราะห์
 แจกแจงองค์ประกอบ 
 อธิบายความสัมพันธ์ 

 เชิงเหตุผล

แจกแจงองค์
ประกอบและ
อธิบายความ
สัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่างองค์
ประกอบ เพื่อให้
เข้าใจสาเหตุได้
อย่างถูกต้อง

แจกแจงองค์
ประกอบและ
อธิบายความ
สัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่างองค์
ประกอบ เพื่อให้
เข้าใจสาเหตุได้ 
แต่ไม่ชัดเจน

แจกแจงองค์
ประกอบและ
สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลระหว่าง
องค์ประกอบได้
ไม่เหมาะสม

แจกแจงองค์
ประกอบแต่ไม่
สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลระหว่าง
องค์ประกอบได้

การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
 วิเคราะห์และประเมิน
 ลงข้อสรุป

วิเคราะห์
และประเมิน
สถานการณ์ด้วย
หลักฐานที่
หลากหลาย
แล้วลงข้อสรุป
ได้อย่างสมเหตุ
สมผล

วิเคราะห์
และประเมิน
สถานการณ์ด้วย
หลักฐาน แล้วลง
ข้อสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล

วิเคราะห์
และประเมิน
สถานการณ์ ด้วย
หลักฐาน แล้วลง
ข้อสรุปได้ไม่
สมเหตุสมผล

วิเคราะห์
และประเมิน
สถานการณ์
แต่ไม่มีหลักฐาน 
ในการลงข้อสรุป

การคิดเชิงระบบ
 จำาแนกองค์ประกอบ
 เชื่อมโยงความสัมพันธ์

จำาแนกองค์
ประกอบ และ
เชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ขององค์
ประกอบต่าง ๆ
ท่ีเกี่ยวเนื่องกัน
อย่างเป็นระบบ
ได้ครบถ้วน และ
ถูกต้อง

จำาแนกองค์
ประกอบ และ
เชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ขององค์
ประกอบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกัน
อย่างเป็นระบบได้
ครบแต่ขาดราย
ละเอียดบางส่วน 

จำาแนกองค์
ประกอบได้ แต่
เชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ขององค์
ประกอบต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องกัน
อย่างเป็นระบบได้
ไม่ชัดเจน

จำาแนกองค์
ประกอบ แต่ไม่
สามารถเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกันได้
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ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง)

การสื่อสาร
 การนำาเสนอ
 การอภิปราย
 การตอบคำาถาม

นำาเสนอ อภิปราย 
และตอบคำาถาม
ได้เข้าใจง่าย และ
มีวิธกีารท่ีน่าสนใจ
เหมาะสมกับ
ลักษณะข้อมูล

นำาเสนอ อภิปราย 
และตอบคำาถาม
ได้เข้าใจ และมี
วิธีการท่ีเหมาะสม
กับลักษณะข้อมูล

นำาเสนอ อภิปราย 
และตอบคำาถามได้
แต่มีวิธีการ
ไม่เหมาะสมกับ
ลักษณะข้อมูล

นำาเสนอ อภิปราย 
และตอบคำาถาม
ได้ไม่เหมาะสมกับ
ลักษณะข้อมูล

การทำางานร่วมกับผู้อ่ืน
 มีส่วนร่วม
 รับฟังความคิดเห็น

มีส่วนร่วมในการ
ทำางานและรับ
ฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นอย่าง
ตั้งใจ

มีส่วนร่วมในการ
ทำางานและรับ
ฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

มีส่วนร่วมในการ
ทำางาน แต่ไม่รับ
ฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ไม่มีส่วนร่วมใน
การทำางานและ
ไม่รับฟังความคิด
เห็นของผู้อ่ืน
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ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรม
การทำางานเป็นกลุ่ม

คำาชี้แจง การมีส่วนร่วมในการทำางาน แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน 4 หมายถึง  สมาชิกมากกว่าร้อยละ 79 มีส่วนร่วมในการทำางานตามบทบาทหน้าที่
ระดับคะแนน 3 หมายถึง  สมาชิกร้อยละ  60 - 79  มีส่วนร่วมในการทำางานตามบทบาทหน้าที่
ระดับคะแนน 2 หมายถึง  สมาชิกร้อยละ  40 - 59   มีส่วนร่วมในการทำางานตามบทบาทหน้าที่
ระดับคะแนน 1 หมายถึง  สมาชิกน้อยกว่าร้อยละ 40  มีส่วนร่วมในการทำางานตามบทบาทหน้าที่

กลุ่มที่
การมีส่วนร่วมในการทำางาน

4 3 2 1

สถานภาพของผู้ประเมิน  ตนเอง 	เพื่อน       	ครู

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 4 หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีมาก
 คะแนน   3 หมายถึง  ระดับคุณภาพ  ดี
 คะแนน   2 หมายถึง  ระดับคุณภาพ  พอใช้
 คะแนน   1 หมายถึง  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

ตัวอย่างเครื่องมือการประเมิน
ในสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
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ตัวอย่างแบบมาตรประมาณค่า
การตรวจผลงานการเลือกวิธีการสร้างชิ้นงาน

คำาชี้แจง  การเลือกวิธีการสร้างชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการจากสถานการณ์
     ที่กำาหนด แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน 4 หมายถึง เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการสอดคล้องกับปัญหาหรือ
       ความต้องการ โดยคำานึงถึงทรัพยากรและข้อจำากัดที่มีอยู่อย่างเหมาะสม
ระดับคะแนน 3  หมายถึง เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการสอดคล้องกับปัญหาหรือ
           ความต้องการได้ โดยพิจารณาทรัพยากรแต่ไม่คำานึงถึงข้อจำากัดที่มี
ระดับคะแนน 2  หมายถึง เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการสอดคล้องกับปัญหาหรือ
           ความต้องการโดยไม่ได้พิจารณาทรัพยากรและข้อจำากัดที่มี
ระดับคะแนน 1 หมายถึง เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการไม่สอดคล้องกับปัญหาหรือ
          ความต้องการ

กลุ่มที่

การเลือกวิธีการสร้างชิ้นงาน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ

4 3 2 1

สถานภาพของผู้ประเมิน     ตนเอง   เพื่อน     พ่อแม่/ผู้ปกครอง   ครู
เกณฑ์การประเมิน     คะแนน 4 หมายถึง ระดับคุณภาพ  ดีมาก
            คะแนน 3 หมายถึง ระดับคุณภาพ  ดี
            คะแนน 2 หมายถึง ระดับคุณภาพ  พอใช้
            คะแนน 1 หมายถึง ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง
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ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรม
การใช้เครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน 

ชื่อ-สกุล.............................................................................. เลขที่................ ห้อง ...............

คำาชี้แจง ให้ทำาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียน

                         ปฏิบัติ    ไม่ปฏิบัติ

   1. เลือกเครื่องมือเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของงาน    
   2. ใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี        
   3. ใช้เครื่องมือได้อย่างปลอดภัย       
   4. ทำาความสะอาดเครื่องมือหลังการใช้งาน       
   5. จัดเก็บเครื่องมือที่ถูกวิธีหลังการใช้งาน       

สถานภาพของผู้ประเมิน      ตนเอง    เพื่อน         พ่อแม่/ผู้ปกครอง      ครู

เกณฑ์การประเมิน     แสดงพฤติกรรม    5 ด้าน  หมายถึง ดีมาก

            แสดงพฤติกรรม  3-4 ด้าน หมายถึง ดี

            แสดงพฤติกรรม  1-2 ด้าน หมายถึง พอใช้

            แสดงพฤติกรรม  0 ด้าน หมายถึง ปรับปรุง

สรุปผลการประเมิน         	ผ่าน  มีพฤติกรรม  3-5 ด้าน 

             ไม่ผ่าน มีพฤติกรรม  0-2  ด้าน
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