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คาชี้แจงร่างตัวอย่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการคิดขั้นสูงช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)
ร่างตัวอย่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการคิดขั้นสูงในช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) เป็นตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ดาเนินการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ประกอบด้วย
1. กรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการคิดขั้นสูง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบไปด้วย
2.1 แบบประเมินโครงงาน/นวัตกรรม
2.2 แบบสัมภาษณ์โครงงาน/นวัตกรรม
2.3 แบบประเมินตนเอง
2.4 แบบทดสอบเชิงสถานการณ์
3. ขอความร่วมมือครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง พิจารณากรอบโครงสร้างเครื่องมือ และ
เครื่องมือประเมิน พร้อมแสดงความคิดเห็นและให้คาแนะนา โดยตอบลงในแบบสารวจความคิด เพื่อ
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะความคิดขั้นสูงให้มีคุณภาพ สาหรับนาไปใช้เป็น
แนวทางในการประเมินสมรรถนะการคิดขั้นสูงตามหลักสูตรฐานสมรรถนะต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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1. กรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการคิดขัน้ สูง
สมรรถนะการคิดขั้นสูง หมายถึง การแก้ปญ
ั หาหรือพัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช้
ความคิดที่แปลกใหม่หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิมให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง เปรียบเทียบแหล่งข้อมูล
และข้อเท็จจริงได้ ประเมินผลกระทบของปัญหาโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม พิจารณาโครงสร้างเชิงระบบให้
ครอบคลุมเพียงพอที่จะแก้ปัญหา สามารถสะท้อนความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการ
แก้ปัญหาของตนเองได้
ระดับ
คานิยามบรรยายระดับ
พฤติกรรมย่อย
เริ่มต้น ระบุปัญหาหรือ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สถานการณ์ที่ยากและ
1. สามารถวิเคราะห์การเลือกได้เหมาะสมกับสถานการณ์
ซับซ้อน พร้อมเสนอวิธีการ
ได้อย่างมีเหตุผล
ระบุสาเหตุของปัญหาแยก
2. สามารถแสดงหลักฐานประกอบ
ปัญหาเป็นปัญหาย่อยๆ
3. สามารถเสนอทางเลือกใหม่ได้
เปรียบเทียบข้อมูลและ
4. สามารถเสนอทางเลือกใหม่ในหลายมิติและมีเหตุผล
ข้อเท็จจริงได้ ประเมินผล
รองรับ
กระทบของปัญหาโดยใช้
ด้านการคิดเชิงระบบ
วิธีการที่เหมาะสม
1. สามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญได้
ครอบคลุมทุกมิติสร้าง
2. สามารถออกแบบและสร้างแบบจาลองอย่างง่ายได้
แบบจาลองเพื่อแสดง
3. สามารถวิพากษ์/วิจารณ์ สรุปประเด็นสาคัญและ
โครงสร้างของปัญหาหรือ
อธิบายแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงได้
สถานการณ์ได้ พัฒนา
4. สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์/วิจารณ์ รูปแบบหรือขั้นตอน
ชิ้นงาน วิธีการหรือ
ที่ยากและซับซ้อนขึ้นได้
นวัตกรรม โดยใช้ความคิด 5. สามารถสรุปประเด็นสาคัญและสร้างแบบจาลองได้
ที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้าใคร
ด้านการคิดสร้างสรรค์
หรือพัฒนาต่อยอดจาก
1. สร้างชิ้นงานหรือคิดหาวิธีการเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
ของเดิมให้เหมาะสมต่อ
ด้วยการผสมผสาน หรือดัดแปลงจากความคิดเดิมใน
การใช้งานจริงแจกแจง
การแก้ปัญหามากกว่า 1 วิธี
รายละเอียดของวิธีการ
2. นาเสนอรายละเอียดของผลงานได้ มีการตรวจสอบ
แก้ปัญหา หรือขยาย
ผลงานจากเกณฑ์
ความคิดได้โดยสามารถลง 3. นาเสนอรายละเอียดของผลงานได้อย่างชัดเจน มีการ
ข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง
ประเมินผลงาน
ระบุเหตุผลของข้อโต้แย้งที่ 4. พัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาหรือนวัตกรรม
สอดคล้องกับสถานการณ์
ด้วยความคิดที่แปลกใหม่ วิธีการแก้ปัญหาทีย่ ากและ
ซับซ้อนได้มากกว่า 1 วิธี
5. คิดหาวิธีการแก้ปัญหาโดยดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่หรือนา
สิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาดประเมินผลงานหรือนวัตกรรม
และนาเสนอแนวทางปรับปรุง
ด้านการคิดแก้ปัญหา
1. สามารถตั้งคาถามเพื่อระบุปัญหาที่ซับซ้อนได้
2. สามารถประเมินความสาคัญของปัญหาได้
3. สามารถวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
4. สามารถรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
5. สามารถออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาได้

เครื่องมือ
- แบบประเมินโครงการ/
นวัตกรรม
- แบบสัมภาษณ์
โครงงาน/นวัตกรรม
- แบบประเมินตนเอง
- แบบทดสอบ
เชิงสถาณการณ์

ระดับ

คานิยามบรรยายระดับ

กาลัง ระบุปัญหาหรือ
พัฒนา สถานการณ์ ที่ยากและ
ซับซ้อน พร้อมเสนอวิธีการ
ระบุสาเหตุของปัญหาแยก
ปัญหาเป็นปัญหาย่อย ๆ
สามารถเปรียบเทียบ
แหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริง
ได้ ประเมินผลกระทบของ
ปัญหาโดยใช้วิธีการที่
เหมาะสมและครอบคลุม
ทุกมิติ สร้างแบบจาลอง
ความคิดเพื่ออธิบาย
แนวคิดที่ใช้ในการ
ออกแบบระบบได้สามารถ
พัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือ
นวัตกรรม โดยใช้ความคิด
ที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้าใคร
หรือพัฒนาต่อยอดจาก
ของเดิมให้เหมาะสมต่อ
การใช้งานจริงระบุเหตุผล
ของข้อโต้แย้งที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์และมีความ
เป็นเหตุเป็นผลกัน
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พฤติกรรมย่อย
เครื่องมือ
6. สามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและระบุข้อดี
ข้อเสียได้
7. สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาได้หลายวิธีอย่างมีระบบ
8. สามารถออกแบบกระบวนการติดตามแผนการ
แก้ปัญหาเพื่อการตัดสินใจได้
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- แบบประเมินโครงการ/
1. สามารถวิเคราะห์การเลือกได้เหมาะสมกับสถานการณ์
นวัตกรรม
ได้อย่างมีเหตุผล
- แบบสัมภาษณ์
2. สามารถแสดงหลักฐานประกอบ
โครงงาน/นวัตกรรม
3. สามารถเสนอทางเลือกใหม่ได้
- แบบประเมินตนเอง
4. สามารถเสนอทางเลือกใหม่ในหลายมิติและมีเหตุผล
- แบบทดสอบ
รองรับ
เชิงสถาณการณ์
5. สามารถเสนอทางเลือกใหม่ในหลายมิติได้
6. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ด้านการคิดเชิงระบบ
1. สามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญได้
2. สามารถออกแบบและสร้างแบบจาลองอย่างง่ายได้
3. สามารถวิพากษ์/วิจารณ์ สรุปประเด็นสาคัญและอธิบาย
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงได้
4. สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์/วิจารณ์ รูปแบบหรือขั้นตอน
ที่ยากและซับซ้อนขึ้นได้
5. สามารถสรุปประเด็นสาคัญและสร้างแบบจาลองได้
6. สามารถอธิบายแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบรูปแบบหรือ
ขั้นตอนได้
ด้านการคิดสร้างสรรค์
1. สร้างชิ้นงานหรือคิดหาวิธีการเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
ด้วยการผสมผสาน หรือดัดแปลงจากความคิดเดิมในการ
แก้ปัญหามากกว่า 1 วิธี
2. นาเสนอรายละเอียดของผลงานได้ มีการตรวจสอบ
ผลงานจากเกณฑ์
3. นาเสนอรายละเอียดของผลงานได้อย่างชัดเจน มีการ
ประเมินผลงาน
4. พัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาหรือนวัตกรรม
ด้วยความคิดที่แปลกใหม่ วิธีการแก้ปัญหาที่ยากและ
ซับซ้อนได้มากกว่า 1 วิธี
5. คิดหาวิธีการแก้ปัญหาโดยดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่หรือนา
สิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาด
6. ประเมินผลงานหรือนวัตกรรม และนาเสนอแนวทาง
ปรับปรุง
7. พัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหา
ที่ยากและซับซ้อนด้วยความคิดที่แปลกใหม่ เหมาะสมต่อ
การใช้งานจริง
8. คิดหาวิธีการแก้ปัญหาโดยดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่หรือนา
สิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาดได้หลากหลาย
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ระดับ
คานิยามบรรยายระดับ
พฤติกรรมย่อย
เครื่องมือ
ด้านการคิดแก้ปัญหา
1. สามารถตั้งคาถามเพื่อระบุปัญหาที่ซับซ้อนได้
2. สามารถประเมินความสาคัญของปัญหาได้
3. สามารถวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปัญหาได้
4. สามารถรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้
5. สามารถออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาได้
6. สามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและระบุข้อดี
ข้อเสียได้
7. สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาได้หลายวิธีอย่างมีระบบ
8. สามารถออกแบบกระบวนการติดตามแผนการแก้ปัญหา
เพื่อการตัดสินใจได้
9. สามารถติดตามแผนการดาเนินการและกากับการ
แก้ปัญหาได้
สามารถ ระบุปัญหาหรือ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- แบบประเมินโครงการ/
สถานการณ์ที่ยากและ
1. สามารถวิเคราะห์การเลือกได้เหมาะสมกับสถานการณ์
นวัตกรรม
ซับซ้อน ระบุสาเหตุของ
ได้อย่างมีเหตุผล
- แบบสัมภาษณ์
ปัญหา สามารถแยกปัญหา 2. สามารถแสดงหลักฐานประกอบ
โครงงาน/นวัตกรรม
เป็นปัญหาย่อย ๆ
3. สามารถเสนอทางเลือกใหม่ได้
- แบบประเมินตนเอง
เปรียบเทียบแหล่งข้อมูล
4. สามารถเสนอทางเลือกใหม่ในหลายมิติและมีเหตุผล
- แบบทดสอบ
และข้อเท็จจริงได้
รองรับ
เชิงสถาณการณ์
ประเมินผลกระทบของ
5. สามารถเสนอทางเลือกใหม่ในหลายมิติ
ปัญหาโดยใช้วิธีการที่
6. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
เหมาะสมและครอบคลุม
7. สามารถเขียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาและ
ทุกมิติ สามารถสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของตน
แบบจาลองความคิดเพื่อ ด้านการคิดเชิงระบบ
อธิบายแนวคิดที่ใช้ในการ
1. สามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญได้
ออกแบบการแก้ปัญหา
2. สามารถออกแบบและสร้างแบบจาลอง เปรียบเทียบ
ทานายหรือประเมิน
แบบจาลองความคิดของระบบต่าง ๆ ที่ยากและ
ผลลัพธ์ของการแทรกแซง
ซับซ้อนได้
ระบบที่ยากและซับซ้อนได้ 3. สามารถวิพากษ์/วิจารณ์ สรุปประเด็นสาคัญและอธิบาย
พัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือ
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงได้
นวัตกรรม โดยใช้ความคิด
4. สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์/วิจารณ์ รูปแบบหรือขั้นตอน
ที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้าใคร
ที่ยากและซับซ้อนขึ้นได้
หรือพัฒนาต่อยอดจาก
5. สามารถทานายผลลัพธ์ของการแทรกแซงระบบที่ยาก
ของเดิมให้เหมาะสมต่อ
และซับซ้อนได้
การใช้งานจริงสามารถแจก 6. สามารถสรุปประเด็นสาคัญและสร้างแบบจาลองได้
แจงรายละเอียดของวิธี
7. สามารถอธิบายแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบรูปแบบหรือ
แก้ปัญหา หรือขยาย
ขั้นตอนได้ และประเมินระบบที่ยากและซับซ้อนได้
ความคิดได้อย่างครบถ้วน ด้านการคิดสร้างสรรค์
เขียนสะท้อนความคิด
1. สร้างชิ้นงานหรือคิดหาวิธีการเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
เกี่ยวกับเนื้อหาและ
ด้วยการผสมผสาน หรือดัดแปลงจากความคิดเดิมใน
กระบวนการเรียนรู้
การแก้ปัญหามากกว่า 1 วิธี
2. นาเสนอรายละเอียดของผลงานได้ มีการตรวจสอบ
ผลงานจากเกณฑ์

ระดับ

คานิยามบรรยายระดับ

เหนือ ระบุปัญหาหรือ
ความ สถานการณ์ ที่ยากและ
คาดหวัง ซับซ้อน ระบุสาเหตุของ
ปัญหา แยกปัญหาเป็น
ปัญหาย่อย ๆ สามารถ
เปรียบเทียบแหล่งข้อมูล
และข้อเท็จจริงได้
ประเมินผลกระทบของ
ปัญหาโดยใช้วิธีการที่
เหมาะสมและครอบคลุม
ทุกมิติ สร้างแบบจาลอง
ความคิดเพื่ออธิบาย

สมรรถนะการคิดขั้นสูง ชั้น ม.4-6 หน้า 5
สทศ. สพฐ.
พฤติกรรมย่อย
เครื่องมือ
3. นาเสนอรายละเอียดของผลงานได้อย่างชัดเจน มีการ
ประเมินผลงาน
4. พัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาหรือนวัตกรรม
ด้วยความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้าใครหรือพัฒนาต่อ
ยอดจากของเดิมได้อย่างเหมาะสมวิธีการแก้ปัญหา
ที่ยากและซับซ้อนได้มากกว่า 1 วิธี
5. คิดหาวิธีการแก้ปัญหาโดยดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่หรือนา
สิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาด
6. ประเมินผลงานหรือนวัตกรรม และนาเสนอแนวทาง
ปรับปรุง
7. พัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหา
ที่ยากและซับซ้อนด้วยความคิดที่แปลกใหม่ เหมาะสมต่อ
การใช้งานจริง
8. คิดหาวิธีการแก้ปัญหาโดยดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ หรือนา
สิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาดได้หลากหลาย
9. นาเสนอรายละเอียดหาวิธีแก้ปัญหาหรือขยายความคิดได้
ด้านการคิดแก้ปัญหา
1. สามารถตั้งคาถามเพื่อระบุปัญหาที่ซับซ้อนได้
2. สามารถประเมินความสาคัญของปัญหาได้
3. สามารถวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปัญหาได้
4. สามารถรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ได้ครอบคลุมทุกมิติ
5. สามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและครอบคลุม
ทุกมิติ
6. สามารถออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาได้
7. สามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและระบุข้อดี
ข้อเสียได้
8. สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาได้หลายวิธีอย่างมีระบบ
9. สามารถออกแบบกระบวนการติดตามแผนการแก้ปัญหา
เพื่อการตัดสินใจได้
10. สามารถติดตามแผนการดาเนินการและกากับการ
แก้ปัญหาได้
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- แบบประเมินโครงการ/
1. สามารถวิเคราะห์การเลือกได้เหมาะสมกับสถานการณ์
นวัตกรรม
ได้อย่างมีเหตุผล
- แบบสัมภาษณ์
2. สามารถแสดงหลักฐานประกอบ
โครงงาน/นวัตกรรม
3. สามารถเสนอทางเลือกใหม่ได้
- แบบประเมินตนเอง
4. สามารถเสนอทางเลือกใหม่ในหลายมิติและมีเหตุผลรองรับ - แบบทดสอบ
5. สามารถเสนอทางเลือกใหม่ในหลายมิติ
เชิงสถาณการณ์
6. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
7. สามารถเขียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนรู้ของตนของจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุง
ด้านการคิดเชิงระบบ
1. สามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญได้

ระดับ

สมรรถนะการคิดขั้นสูง ชั้น ม.4-6 หน้า 6
สทศ. สพฐ.
พฤติกรรมย่อย
เครื่องมือ
2. สามารถออกแบบและสร้างแบบจาลอง
3. เปรียบเทียบและอธิบายระบบโดยใช้แบบจาลองความคิด
ของระบบต่าง ๆ หรือระบบของผู้อื่นที่ยากและซับซ้อนได้
4. สามารถวิพากษ์/วิจารณ์ สรุปประเด็นสาคัญและอธิบาย
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงได้
5. สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์/วิจารณ์ รูปแบบหรือขั้นตอน
ที่ยากและซับซ้อนขึ้นได้
6. สามารถทานายผลลัพธ์ของการแทรกแซงระบบที่ยาก
และซับซ้อนได้
7. สามารถสรุปประเด็นสาคัญและสร้างแบบจาลองได้

คานิยามบรรยายระดับ
แนวคิดที่ใช้ในการ
ออกแบบการแก้ปัญหา
ทานายหรือประเมิน
ผลลัพธ์ของการแทรกแซง
ระบบที่ยากและซับซ้อนได้
พัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือ
นวัตกรรม โดยใช้ความคิด
ที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้าใคร
หรือพัฒนาต่อยอดจาก
ของเดิมให้เหมาะสมต่อ
การใช้งานจริงสามารถแจก
แจงรายละเอียดของวิธี
8. สามารถอธิบายแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบรูปแบบหรือ
แก้ปัญหา หรือขยาย
ขั้นตอนได้และ ประเมินระบบและปรับปรุง พัฒนาระบบ
ความคิดได้อย่างครบถ้วน
ที่ยากและซับซ้อนได้โดยวิเคราะห์จากมุมมองที่
รวมทั้งมีการประเมิน
หลากหลาย จากทั้งของตนเองและผู้อื่น
พัฒนาและปรับปรุง
ด้านการคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมโดยวิเคราะห์
1. สร้างชิ้นงานหรือคิดหาวิธีการเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วย
จากมุมมองที่หลากหลาย
การผสมผสาน หรือดัดแปลงจากความคิดเดิมในการ
จากทั้งของตนเองและของ
แก้ปัญหามากกว่า 1 วิธี
ผู้อื่น เขียนสะท้อน
2. นาเสนอรายละเอียดของผลงานได้ มีการตรวจสอบ
ความคิดเกี่ยวกับเนื้อหา
ผลงานจากเกณฑ์
และกระบวนการเรียนรู้
3. นาเสนอรายละเอียดของผลงานได้อย่างชัดเจน มีการ
ของตนทั้งจุดเด่นและจุดที่
ประเมินผลงาน
ควรปรับปรุง
4. พัฒนาชิน้ งานหรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาหรือนวัตกรรม
ด้วยความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้าใครหรือพัฒนาต่อ
ยอดจากของเดิมได้อย่างเหมาะสมวิธีการแก้ปัญหาที่ยาก
และซับซ้อนได้มากกว่า 1 วิธี
5. คิดหาวิธีการแก้ปัญหาโดยดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่หรือนา
สิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาด
6. ประเมินผลงานหรือนวัตกรรม และนาเสนอแนวทาง
ปรับปรุง พัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ หรือนวัตกรรม เพื่อ
แก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนด้วยความคิดที่แปลกใหม่
เหมาะสมต่อการใช้งานจริง
7. คิดหาวิธีการแก้ปัญหาโดยดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ หรือนา
สิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาดได้หลากหลาย
8. นาเสนอรายละเอียดหาวิธีแก้ปัญหาหรือขยายความคิดได้
และปรับปรุงนวัตกรรมให้เหมาะสม โดยคานึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม
ด้านการคิดแก้ปัญหา
1. สามารถตั้งคาถามเพื่อระบุปัญหาที่ซับซ้อนได้
2. สามารถประเมินความสาคัญของปัญหาได้
3. สามารถวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปัญหาได้

ระดับ

คานิยามบรรยายระดับ

สมรรถนะการคิดขั้นสูง ชั้น ม.4-6 หน้า 7
สทศ. สพฐ.
พฤติกรรมย่อย
เครื่องมือ
4. สามารถรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ได้ครอบคลุมทุกมิติด้วยการเปรียบเทียบแหล่งข้อมูล
และข้อมูลเท็จจริงและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูล
5. สามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและครอบคลุม
ทุกมิติ ดีที่สุด
6. สามารถออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาได้ สามารถจัดทา
แผนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
7. สามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและระบุข้อดี
ข้อเสียได้
8. สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาได้หลายวิธีอย่างมีระบบ
9. สามารถออกแบบกระบวนการติดตามแผนการแก้ปัญหา
เพื่อการตัดสินใจได้
10. สามารถติดตามแผนการดาเนินการและกากับการ
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และทานายแผนการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สทศ. สพฐ.
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2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการประเมิน
2.1 แบบประเมินโครงงาน/นวัตกรรม
ตัวอย่างแบบประเมินโครงงาน/นวัตกรรม สาหรับนักเรียน
สมรรถนะการคิดขัน้ สูง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
ชื่อโครงงาน/นวัตกรรม...................................................................................................................
ผู้จัดทา.........................................ชั้น............เลขที่.........................ผู้ประเมิน......................................................
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน...............................................................................................................................
**************************************************************************************************
รายการประเมินด้านการคิด
คะแนน
4 3
2
1
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การคิดเชิงระบบ
การคิดสร้างสรรค์
การคิดแก้ปัญหา
รวม
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1- 4
คะแนน 5 – 8
คะแนน 9 - 12
คะแนน 13 - 16

ระดับเริ่มต้น
ระดับกาลังพัฒนา
ระดับสามารถ
ระดับเหนือความคาดหวัง

สทศ. สพฐ.
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เกณฑ์การประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
1
(เริ่มต้น)
- สามารถวิเคราะห์การ
เลือกได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้อย่างมี
เหตุผล
- สามารถแสดงหลักฐาน
ประกอบ 1 อย่าง
- สามารถเสนอทางเลือก
ใหม่ได้
- สามารถเสนอทางเลือก
ใหม่ในหลายมิติและมี
เหตุผลรองรับ

2
(กาลังพัฒนา)
- สามารถวิเคราะห์การ
เลือกได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้อย่างมี
เหตุผล
- สามารถแสดงหลักฐาน
ประกอบ 2 อย่าง
- สามารถเสนอทางเลือก
ใหม่ได้
- สามารถเสนอทางเลือก
ใหม่ในหลายมิติและมี
เหตุผลรองรับ
- สามารถเสนอทางเลือก
ใหม่ในหลายมิติได้
-สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

3
(สามารถ)
- สามารถวิเคราะห์การ
เลือกได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้อย่างมี
เหตุผล
- สามารถแสดงหลักฐาน
ประกอบ 3 อย่าง
- สามารถเสนอทางเลือก
ใหม่ได้
- สามารถเสนอทางเลือก
ใหม่ในหลายมิติและมี
เหตุผลรองรับ
- สามารถเสนอทางเลือก
ใหม่ในหลายมิติ
-สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
- สามารถเขียนสะท้อน
ความคิดเกี่ยวกับเนื้อหา
และกระบวนการเรียนรู้
ของตน

4
(เหนือความคาดหวัง)
- สามารถวิเคราะห์การ
เลือกได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้อย่างมี
เหตุผล
- สามารถแสดงหลักฐาน
ประกอบมากกว่า 3 อย่าง
- สามารถเสนอทางเลือก
ใหม่ได้
- สามารถเสนอทางเลือก
ใหม่ในหลายมิติและมี
เหตุผลรองรับ
- สามารถเสนอทางเลือก
ใหม่ในหลายมิติ
-สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวัน
- สามารถเขียนสะท้อน
ความคิดเกี่ยวกับเนื้อหา
และกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนของจุดเด่นและจุดที่ควร
ปรับปรุง

สทศ. สพฐ.
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เกณฑ์การประเมินการคิดเชิงระบบ
1
(เริ่มต้น)

2
(กาลังพัฒนา)

- สามารถวิเคราะห์และสรุป - สามารถวิเคราะห์และ
ประเด็นสาคัญได้
- สามารถออกแบบและ
สร้างแบบจาลองอย่างง่าย
ได้
- สามารถวิพากษ์/วิจารณ์
สรุปประเด็นสาคัญและ
อธิบายแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงได้
- สามารถวิเคราะห์
วิพากษ์/วิจารณ์ รูปแบบ
หรือขั้นตอนที่ยากและ
ซับซ้อนขึ้นได้
- สามารถสรุปประเด็น
สาคัญและสร้างแบบจาลอง
ได้

สรุปประเด็นสาคัญได้
- สามารถออกแบบและ
สร้างแบบจาลองอย่างง่าย
ได้
- สามารถวิพากษ์/วิจารณ์
สรุปประเด็นสาคัญและ
อธิบายแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงได้
- สามารถวิเคราะห์
วิพากษ์/วิจารณ์ รูปแบบ
หรือขั้นตอนที่ยากและ
ซับซ้อนขึ้นได้
- สามารถสรุปประเด็น
สาคัญและสร้างแบบจาลอง
ได้
- สามารถอธิบายแนวคิดที่
ใช้ในการออกแบบรูปแบบ
หรือขั้นตอนได้

3
(สามารถ)
- สามารถวิเคราะห์และ

สรุปประเด็นสาคัญได้
- สามารถออกแบบและ
สร้างแบบจาลอง
เปรียบเทียบแบบจาลอง
ความคิดของระบบต่าง ๆ ที่
ยากและซับซ้อนได้
- สามารถวิพากษ์/วิจารณ์
สรุปประเด็นสาคัญและ
อธิบายแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงได้
- สามารถวิเคราะห์
วิพากษ์/วิจารณ์ รูปแบบ
หรือขั้นตอนที่ยากและ
ซับซ้อนขึ้นได้
- สามารถทานายผลลัพธ์
ของการแทรกแซงระบบที่
ยากและซับซ้อนได้
- สามารถสรุปประเด็น
สาคัญและสร้างแบบจาลอง
ได้
-สามารถอธิบายแนวคิดที่ใช้
ในการออกแบบรูปแบบหรือ
ขั้นตอนได้ และประเมิน
ระบบที่ยากและซับซ้อนได้

4
(เหนือความคาดหวัง)
- สามารถวิเคราะห์และสรุป

ประเด็นสาคัญได้
- สามารถออกแบบและสร้าง
แบบจาลอง
- เปรียบเทียบและอธิบาย
ระบบโดยใช้แบบจาลอง
ความคิดของระบบต่าง ๆ หรือ
ระบบของผู้อื่นที่ยากและ
ซับซ้อนได้
-สามารถวิพากษ์/วิจารณ์ สรุป
ประเด็นสาคัญและอธิบาย
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
ได้
- สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์/
วิจารณ์ รูปแบบหรือขั้นตอนที่
ยากและซับซ้อนขึ้นได้
- สามารถทานายผลลัพธ์ของ
การแทรกแซงระบบที่ยากและ
ซับซ้อนได้
- สามารถสรุปประเด็นสาคัญ
และสร้างแบบจาลองได้
- สามารถอธิบายแนวคิดที่ใช้
ในการออกแบบรูปแบบหรือ
ขั้นตอนได้และ
ประเมินระบบและปรับปรุง
พัฒนาระบบที่ยากและซับซ้อน
ได้โดยวิเคราะห์จากมุมมองที่
หลากหลาย จากทั้งของตนเอง
และผู้อื่น
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สทศ. สพฐ.

เกณฑ์การประเมินการคิดสร้างสรรค์
1
(เริ่มต้น)
- คิดหาวิธีการเพื่อ

แก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยการ
ผสมผสาน หรือดัดแปลง
จากความคิดเดิมในการ
แก้ปัญหามากกว่า 1 วิธี
- นาเสนอรายละเอียดของ
ผลงานได้ มีการตรวจสอบ
ผลงานจากเกณฑ์
- นาเสนอรายละเอียดของ
ผลงานได้อย่างชัดเจน มีการ
ประเมินผลงาน
- พัฒนาวิธีการเพื่อ
แก้ปัญหาหรือนวัตกรรมด้วย
ความคิดที่แปลกใหม่ วิธีการ
แก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน
ได้มากกว่า 1 วิธี
- คิดหาวิธีการแก้ปัญหาโดย
ดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่หรือนาสิ่ง
อื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาด
-ประเมินผลงานหรือ
นวัตกรรม และนาเสนอ
แนวทางปรับปรุง

2
(กาลังพัฒนา)
- คิดหาวิธีการเพื่อ

แก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยการ
ผสมผสาน หรือดัดแปลง
จากความคิดเดิมในการ
แก้ปัญหามากกว่า 1 วิธี
- นาเสนอรายละเอียดของ
ผลงานได้ มีการตรวจสอบ
ผลงานจากเกณฑ์
- นาเสนอรายละเอียดของ
ผลงานได้อย่างชัดเจน มีการ
ประเมินผลงาน
- พัฒนาวิธีการเพื่อ
แก้ปัญหาหรือนวัตกรรมด้วย
ความคิดที่แปลกใหม่ วิธีการ
แก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน
ได้มากกว่า 1 วิธี
- คิดหาวิธีการแก้ปัญหา
โดยดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่หรื
อนาสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่
ขาด
- ประเมินผลงานหรือ
นวัตกรรม และนาเสนอ
แนวทางปรับปรุง
- พัฒนาวิธีการ หรือ
นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาที่
ยากและซับซ้อนด้วย
ความคิดที่แปลกใหม่
เหมาะสมต่อการใช้งานจริง
- คิดหาวิธีการแก้ปัญหา
โดยดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่หรื
อนาสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่
ขาดได้หลากหลาย

3
(สามารถ)
- คิดหาวิธีการเพื่อ

แก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยการ
ผสมผสาน หรือดัดแปลง
จากความคิดเดิมในการ
แก้ปญ
ั หามากกว่า 1 วิธี
- นาเสนอรายละเอียดของ
ผลงานได้ มีการตรวจสอบ
ผลงานจากเกณฑ์
- นาเสนอรายละเอียดของ
ผลงานได้อย่างชัดเจน มีการ
ประเมินผลงาน
- พัฒนาวิธีการเพื่อ
แก้ปัญหาหรือนวัตกรรมด้วย
ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้า
ใครหรือพัฒนาต่อยอดจาก
ของเดิมได้อย่างเหมาะสม
วิธีการแก้ปัญหาที่ยากและ
ซับซ้อนได้มากกว่า 1 วิธี
- คิดหาวิธีการแก้ปัญหา
โดยดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่หรื
อนาสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่
ขาด
- ประเมินผลงานหรือ
นวัตกรรม และนาเสนอ
แนวทางปรับปรุง
- พัฒนาวิธีการ หรือ
นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาที่
ยากและซับซ้อนด้วย
ความคิดที่แปลกใหม่
เหมาะสมต่อการใช้งานจริง
- คิดหาวิธีการแก้ปัญหา
โดยดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ หรือ
นาสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาด
ได้หลากหลาย
-นาเสนอรายละเอียดหาวิธี
แก้ปัญหาหรือขยายความคิด
ได้

4
(เหนือความคาดหวัง)
- คิดหาวิธีการเพื่อแก้ปัญหาที่

ซับซ้อนด้วยการผสมผสาน หรือ
ดัดแปลงจากความคิดเดิมใน
การแก้ปัญหามากกว่า 1 วิธี
- นาเสนอรายละเอียดของ
ผลงานได้ มีการตรวจสอบ
ผลงานจากเกณฑ์
- นาเสนอรายละเอียดของ
ผลงานได้อย่างชัดเจน มีการ
ประเมินผลงาน
- พัฒนาวิธีการเพื่อแก้ปัญหา
หรือนวัตกรรมด้วยความคิดที่
แปลกใหม่ที่ไม่ซ้าใครหรือ
พัฒนาต่อยอดจากของเดิมได้
อย่างเหมาะสมวิธีการแก้ปัญหา
ที่ยากและซับซ้อนได้มากกว่า 1
วิธี
- คิดหาวิธีการแก้ปัญหาโดย
ดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่หรือนาสิ่งอื่น
มาทดแทนสิ่งที่ขาด
- ประเมินผลงานหรือ
นวัตกรรม และนาเสนอ
แนวทางปรับปรุง พัฒนาวิธีการ
หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาที่
ยากและซับซ้อนด้วยความคิดที่
แปลกใหม่ เหมาะสมต่อการใช้
งานจริง
- คิดหาวิธีการแก้ปัญหาโดย
ดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ หรือนาสิ่งอื่น
มาทดแทนสิ่งที่ขาดได้
หลากหลาย
-นาเสนอรายละเอียดหาวิธี
แก้ปัญหาหรือขยายความคิดได้
และปรับปรุงนวัตกรรมให้
เหมาะสม โดยคานึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
สังคม และวัฒนธรรม

สทศ. สพฐ.
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เกณฑ์การประเมินการคิดแก้ปัญหา
1
(เริ่มต้น)
- สามารถตั้งคาถามเพื่อ

ระบุปัญหาที่ซับซ้อนได้
- สามารถประเมิน
ความสาคัญของปัญหาได้
- สามารถวิเคราะห์และ
จัดลาดับความสาคัญของ
ปัญหาได้
- สามารถรวบรวมข้อมูล
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาได้
- สามารถออกแบบวิธีการ
แก้ไขปัญหาได้
- สามารถเสนอแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาและระบุ
ข้อดี ข้อเสียได้
- สามารถดาเนินการแก้ไข
ปัญหาได้หลายวิธีอย่างมี
ระบบ
-สามารถออกแบบ
กระบวนการติดตาม
แผนการแก้ปัญหาเพื่อการ
ตัดสินใจได้

2
(กาลังพัฒนา)
- สามารถตั้งคาถามเพื่อ

ระบุปัญหาที่ซับซ้อนได้
- สามารถประเมิน
ความสาคัญของปัญหาได้
- สามารถวิเคราะห์และ
จัดลาดับความสาคัญของ
ปัญหาได้
- สามารถรวบรวมข้อมูล
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาได้
- สามารถออกแบบวิธีการ
แก้ไขปัญหาได้
- สามารถเสนอแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาและระบุ
ข้อดี ข้อเสียได้
- สามารถดาเนินการแก้ไข
ปัญหาได้หลายวิธีอย่างมี
ระบบ
- สามารถออกแบบ
กระบวนการติดตาม
แผนการแก้ปัญหาเพื่อการ
ตัดสินใจได้
-สามารถติดตามแผนการ
ดาเนินการและกากับการ
แก้ปัญหาได้

3
(สามารถ)
- สามารถตั้งคาถามเพื่อ

ระบุปัญหาที่ซับซ้อนได้
- สามารถประเมิน
ความสาคัญของปัญหาได้
- สามารถวิเคราะห์และ
จัดลาดับความสาคัญของ
ปัญหาได้
- สามารถรวบรวมข้อมูล
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาได้ครอบคลุมทุกมิติ
- สามารถเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาที่ถูกต้องและ
ครอบคลุมทุกมิติ
- สามารถออกแบบวิธีการ
แก้ไขปัญหาได้
- สามารถเสนอแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาและระบุ
ข้อดี ข้อเสียได้
- สามารถดาเนินการแก้ไข
ปัญหาได้หลายวิธีอย่างมี
ระบบ
- สามารถออกแบบ
กระบวนการติดตาม
แผนการแก้ปัญหาเพื่อการ
ตัดสินใจได้
-สามารถติดตามแผนการ
ดาเนินการและกากับการ
แก้ปัญหาได้

4
(เหนือความคาดหวัง)
- สามารถตั้งคาถามเพื่อระบุ

ปัญหาที่ซับซ้อนได้
- สามารถประเมินความสาคัญ
ของปัญหาได้
- สามารถวิเคราะห์และ
จัดลาดับความสาคัญของปัญหา
ได้
- สามารถรวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้
ครอบคลุมทุกมิติด้วยการ
เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลและ
ข้อมูลเท็จจริงและตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
- สามารถเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาที่ถูกต้องและ
ครอบคลุมทุกมิติ ดีที่สุด
- สามารถออกแบบวิธีการแก้ไข
ปัญหาได้ สามารถจัดทา
แผนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
- สามารถเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาและระบุข้อดี
ข้อเสียได้
- สามารถดาเนินการแก้ไข
ปัญหาได้หลายวิธีอย่างมีระบบ
- สามารถออกแบบ
กระบวนการติดตามแผนการ
แก้ปัญหาเพื่อการตัดสินใจได้
-สามารถติดตามแผนการ
ดาเนินการและกากับการ
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
และทานายแผนการแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สทศ. สพฐ.

การใช้แบบบันทึกการประเมินโครงงาน/นวัตกรรมของนักเรียน
สาหรับสมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูงช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
ภาพรวม
ระดับการ
คิดขั้นสูง

หมายเหตุ

แก้ปัญหา

รวม

สร้างสรรค์

สมรรถนะการคิดขั้นสูง 4
ด้าน
เชิงระบบ

ชื่อ - สกุล

วิจารณญาณ

ที่

1

นาย ก

1

4

1

3

9

(3)สามารถ ควรพัฒนาด้านคิดวิจารณญาณและสร้างสรรค์

2

นางสาว ข

4

3

1

2

10

(3)สามารถ ควรพัฒนาด้านการคิดสร้างสรรค์

3

นางสาว ม

4
5
6

สทศ. สพฐ.
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2.2 แบบสัมภาษณ์โครงงาน/นวัตกรรม
ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์โครงงาน/นวัตกรรม สาหรับนักเรียน
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง ช่วงชัน้ ที่ 4 (ม.4-6) (ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)
คาชี้แจง แบบสัมภาษณ์โครงงาน/นวัตกรรม สาหรับนักเรียนสมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง ช่วงชั้นที่ 4
(ม.4-6) เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด นักเรียนสามารถแสดงความคิดได้เต็มศักยภาพ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ/นวัตกรรม..........................................................................................................................
ผู้ให้สัมภาษณ์.........................................ชั้น............เลขที่..............ผู้สัมภาษณ์....................................................
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน...............................................................................................................................
ตอนที่ 2 บทสัมภาษณ์
1. นักเรียนมีแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. นักเรียนมีเหตุผลรองรับแนวทางการแก้ปัญหาหรือการสร้างนวัตกรรมในการแก้ปญ
ั หาอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. แนวทางการแก้ปัญหาหรือนวัตกรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียนส่งผลดีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมโลก อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. วิธิการหรือนวัตกรรมการแก้ปัญหาของนักเรียนมีจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงอย่างไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

สทศ. สพฐ.

บทสัมภาษณ์
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เกณฑ์ระดับการตอบแบบสัมภาษณ์ (ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)
1
2
3
4
(เริ่มต้น)
(กาลังพัฒนา)
(สามารถ)
(เหนือความคาดหวัง)

1. นักเรียนมีแนว
ทางการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้อย่างไร

- สามารถวิเคราะห์
การเลือกเหมาะสม
กับสถานการณ์ได้
- สามารถแสดง
หลักฐานประกอบได้
1 อย่าง
- สามารถเสนอ
ทางเลือกใหม่ได้

- สามารถวิเคราะห์
การเลือกเหมาะสม
กับสถานการณ์ได้
- สามารถแสดง
หลักฐานประกอบ
ได้ 2 อย่าง
- สามารถเสนอ
ทางเลือกใหม่ได้

- สามารถวิเคราะห์
การเลือกเหมาะสม
กับสถานการณ์ได้
อย่างมีเหตุผล
- สามารถแสดง
หลักฐานประกอบได้
3 อย่าง
- สามารถเสนอ
ทางเลือกใหม่ในบาง
มิติ

- สามารถวิเคราะห์
การเลือกเหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้อย่างมี
เหตุผล
- สามารถแสดง
หลักฐานประกอบ
มากกว่า 3 อย่าง
- สามารถเสนอ
ทางเลือกใหม่ในหลาย
มิติ

2. นักเรียนมีเหตุผล
รองรับแนวทางการ
แก้ปัญหาหรือการสร้าง
นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาอย่างไร

- สามารถเสนอ
ทางเลือกใหม่ในหลาย
มิติและมีเหตุผล
รองรับ 1 ข้อ

- สามารถเสนอ
ทางเลือกใหม่ใน
หลายมิติและมี
เหตุผลรองรับ 2
ข้อ

- สามารถเสนอ
ทางเลือกใหม่ใน
หลายมิติและมี
เหตุผลรองรับ 3 ข้อ

- สามารถเสนอ
ทางเลือกใหม่ในหลาย
มิติและมีเหตุผล
รองรับมากกว่า 3 ข้อ

3. แนวทางการ
แก้ปัญหาหรือ
นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาของนักเรียน
ส่งผลดีต่อตนเอง
ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมโลกอย่างไร

-สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ กับ
ตนเอง

-สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
กับตนเอง
ครอบครัว

-สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
กับตนเอง
ครอบครัว ชุมชน

-สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ กับ
ตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และสังคมโลก

- สามารถเขียน
สะท้อนความคิด
เกี่ยวกับเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนรู้
ของตน

- สามารถเขียน
สะท้อนความคิด
เกี่ยวกับเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนรู้
ของตนเกี่ยวกับ
จุดเด่นได้

- สามารถเขียน
สะท้อนความคิด
เกี่ยวกับเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนรู้
ของตนทั้งจุดเด่นและ
จุดที่ควรปรับปรุง

4. วิธิการหรือ
- สามารถเขียน
นวัตกรรมการแก้ปัญหา สะท้อนความคิด
ของนักเรียนมีจุดเด่น เกี่ยวกับเนื้อหาได้
และจุดที่ควรปรับปรุง
อย่างไรบ้าง

สทศ. สพฐ.
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แบบบันทึกและสรุปผลประเมินสัมภาษณ์โครงงาน/นวัตกรรม สาหรับนักเรียน
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง ช่วงชัน้ ที่ 4 (ม.4-6) (ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)
ชื่อโครงการ/นวัตกรรม..........................................................................................................................
ผู้ให้สัมภาษณ์.........................................ชั้น............เลขที่..............ผู้สัมภาษณ์....................................................
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน...............................................................................................................................
********************************************************
ข้อที่
รายการประเมิน
คะแนน
4
3
2
1
1
นักเรียนมีแนวทางการแก้ปญ
ั หาทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างไร
2
นักเรียนมีเหตุผลรองรับแนวทางการแก้ปญ
ั หาหรือการสร้างนวัตกรรมใน
การแก้ปัญหาอย่างไร
3
แนวทางการแก้ปัญหาหรือนวัตกรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียนส่งผลดี
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมโลกอย่างไร
4
วิธิการหรือนวัตกรรมการแก้ปัญหาของนักเรียนมีจุดเด่นและจุดที่ควร
ปรับปรุงอย่างไรบ้าง
รวม
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1- 4
คะแนน 5 – 8
คะแนน 9 - 12
คะแนน 13 - 16

ระดับเริ่มต้น
ระดับกาลังพัฒนา
ระดับสามารถ
ระดับเหนือความคาดหวัง

สทศ. สพฐ.
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์โครงงาน/นวัตกรรม สาหรับสมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง
ของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) (ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - สกุล
นาย ก
นางสาว ข
นางสาว ม

คะแนน
10
5
4

ระดับการคิดขั้นสูง
(3) สามารถ
(2) กาลังพัฒนา
(1) เริ่มต้น

หมายเหตุ

สทศ. สพฐ.
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2.3 แบบประเมินตนเอง
ตัวอย่างแบบประเมินตนเอง สาหรับนักเรียน
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – 6) (ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

รายการ
1. ข้าพเจ้าสามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
ข้าพเจ้ามีเหตุผลในการเลือกตัดสินใจแก้ปญ
ั หา และสอดคล้อง
2.
กับสถานการณ์
ข้าพเจ้ามีหลักฐานประกอบการให้เหตุผลที่สอดคล้องกับการ
3.
เลือกตัดสินใจแก้ปัญหาได้
ข้าพเจ้าสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
4.
แก้ปัญหาได้
ข้าพเจ้าสามารถบอกข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุงใน
5.
กระบวนการแก้ปัญหาได้

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 1-2
ข้อ 1-3
ข้อ 1-4
ข้อ 1-5

ระดับ เริ่มต้น
ระดับ กาลังพัฒนา
ระดับ สามารถ
ระดับ เหนือความคาดหวัง

เกณฑ์การประเมิน
ได้
ไม่ได้

สทศ. สพฐ.
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ตัวอย่างแบบประเมินตนเอง สาหรับนักเรียน
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – 6) (ด้านการคิดเชิงระบบ)

ด้านการคิดเชิงระบบ

รายการ
1. ข้าพเจ้าสามารถออกแบบระบบได้
ข้าพเจ้าสามารถบอกความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือ
2.
โครงสร้างของระบบได้
3. ข้าพเจ้าสามารถสร้างแบบจาลองจากการออกแบบระบบได้
ข้าพเจ้าสามารถเปรียบเทียบแบบจาลองจากการออกแบบระบบ
4.
ได้
ข้าพเจ้าสามารถบอกข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุงจากการออกแบบ
5.
ระบบได้

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 1-2
ข้อ 1-3
ข้อ 1-4
ข้อ 1-5

ระดับ เริ่มต้น
ระดับ กาลังพัฒนา
ระดับ สามารถ
ระดับ เหนือความคาดหวัง

เกณฑ์การประเมิน
ได้
ไม่ได้

สทศ. สพฐ.
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ตัวอย่างแบบประเมินตนเอง สาหรับนักเรียน
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – 6) (ด้านการคิดสร้างสรรค์)
รายการ

ด้านการคิดสร้างสรรค์

1.
2.
3.
4.
5.

ข้าพเจ้าสามารถพัฒนาแนวทาง หรือวิธีการ หรือนวัตกรรม ที่
แปลกใหม่ หรือดัดแปลงจากสิ่งเดิมที่หลากหลาย
ข้าพเจ้าสามารถขยายความคิดเพื่อพัฒนาแนวทาง หรือวิธีการ
หรือนวัตกรรม ที่แปลกใหม่ หรือดัดแปลงจากสิ่งเดิมที่
หลากหลาย
ข้าพเจ้าสามารถพัฒนาแนวทาง หรือวิธีการ หรือนวัตกรรม ที่
แปลกใหม่ไม่ซ้าใคร
ข้าพเจ้าสามารถพัฒนาต่อยอด หรือ ปรับปรุงแนวทาง หรือ
วิธีการ หรือนวัตกรรม ที่แปลกใหม่ไม่ซ้าใคร
ข้าพเจ้าสามารถพัฒนาต่อยอด หรือ ปรับปรุงแนวทาง หรือ
วิธีการ หรือนวัตกรรม ที่แปลกใหม่ไม่ซ้าใคร โดยคานึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 1-2
ข้อ 1-3
ข้อ 1-4
ข้อ 1-5

ระดับ เริ่มต้น
ระดับ กาลังพัฒนา
ระดับ สามารถ
ระดับ เหนือความคาดหวัง

เกณฑ์การประเมิน
ได้
ไม่ได้
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ตัวอย่างแบบประเมินตนเอง สาหรับนักเรียน
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – 6) (ด้านการคิดแก้ปัญหา)
ด้านการคิดแก้ปัญหา

รายการ
1. ข้าพเจ้าสามารถแยกปัญหาเป็นหัวข้อย่อย ๆ เพื่อแก้ปัญหาได้
2. ข้าพเจ้าสามารถวางแผนในการแก้ปัญหาได้
3. ข้าพเจ้าสามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ข้าพเจ้าสามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมทุก
4.
ด้าน
5. ข้าพเจ้าสามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 1-2
ข้อ 1-3
ข้อ 1-4
ข้อ 1-5

ระดับ เริ่มต้น
ระดับ กาลังพัฒนา
ระดับ สามารถ
ระดับ เหนือความคาดหวัง

เกณฑ์การประเมิน
ได้
ไม่ได้

สทศ. สพฐ.
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2.4 แบบทดสอบเชิงสถานการณ์
ตัวอย่างแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)
สถานการณ์
ปัญหาขยะพลาสติก ณ ช่วงเวลานี้เป็นหนึ่งในปัญหาที่ผู้คนทั่วโลกกาลังให้ความสนใจ เนื่องจากสภาพ
พื้นที่สังคมในหลายๆ ประเทศกาลังถูกยึดครองด้วยกองขยะที่ไร้หนทางแก้ไขจนก่อให้เกิดมลพิษจากขยะ
พลาสติกในหลายด้าน อันเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ตอ่ สิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้
แนวโน้มการเกิดขยะพลาสติกนั้นมีมากขึ้นทุก ๆ ปี มีงานวิจัยที่เผยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามีปริมาณขยะ
พลาสติกรั่วไหลสู่ท้องทะเลเป็นจานวนกว่า 13 ล้านตันต่อปี และขยะเหล่านี้เองที่เป็นต้นตอสาคัญทาให้
มหาสมุทรแปซิฟิกกลายเป็นแพขยะขนาดใหญ่ หรือที่เรียกในระดับสากลว่า Great Pacific Garbage Patch
ซึ่งปัจจุบันมีขนาดใหญ่ถึง 1.6 ล้านตารางกิโลเมตร หรือใหญ่กว่าประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี และสเปนมัด
รวมกันเสียอีก
ในขณะที่ประเทศไทยเองก็ประสบปัญหาดังกล่าวไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศใดในโลก เพราะเมื่อปีที่
ผ่านมาพบว่าประเทศไทยสร้างปริมาณขยะทางทะเลและขยะมูลฝอย 27.4 ล้านตัน ส่งผลให้ติดอันดับ 6 ของ
ประเทศที่มีปริมาณขยะเยอะที่สุดในโลก
นั่นจึงทาให้การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26
ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก 20 ปี (พ.ศ. 25612580) รวมถึงกาหนดการลดและเลิกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) ที่พบ
มากในขยะทะเลของประเทศไทยเป็นจานวน 7 ประเภท

สทศ. สพฐ.
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แหล่งข้อมูล https://home.maefahluang.org/17277358/รู้จักพลาสติก-7-ชนิดที่ไทยกาลังแบน
คาถามข้อที่ 1 จากสถานการณ์ข้างต้น นักเรียนอธิบายแนวทางในการใช้สิ่งที่แทนพลาสติกที่จะถูกเลิกใช้ใน
ไทย พร้อมให้เหตุผลประกอบ โดยเขียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับแนวทางนั้นว่ามีจุดเด่นในการแก้ปัญหาได้
อย่างไร (อย่างน้อย 2 แนวทาง)
ตอบ
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

สทศ. สพฐ.

สมรรถนะการคิดขั้นสูง ชั้น ม.4-6 หน้า 24

คาถามข้อที่ 2 ให้นักเรียนเขียนอธิบายขั้นตอนการออกแบบที่ใช้กระบวนการและองค์ประกอบของการ
แก้ปัญหาของสิ่งที่แทนพลาสติกที่จะถูกเลิกใช้ในไทย ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คาถามข้อที่ 3 จากการออกแบบ ให้นักเรียนบอกถึงประโยชน์และผลลัพธ์จากการออกแบบที่สามารถพัฒนา
ต่อยอดผลงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม
ตอบ
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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สทศ. สพฐ.

เกณฑ์การตอบ (การคิดอย่างมีวิจารณญาณ)
เริ่มต้น
แนวการตอบ
- การใช้ใบไม้ขึ้น
รูป /กาบหมาก
แทนการใช้กล่อง
โฟมที่ถูกยกเลิก
เพราะ เป็นวัสดุที่
หาได้ง่ายและย่อย
สลายได้ตาม
ธรรมชาติ
เป็นต้น

กาลังพัฒนา
แนวการตอบ
- การใช้ใบไม้ขึ้นรูป /
กาบหมาก แทนการใช้
กล่องโฟมเพราะ เป็นวัสดุ
ที่หาได้ง่ายและย่อยสลาย
ได้ตามธรรมชาติ

สามารถ
แนวการตอบ
- การใช้ใบไม้ขึ้นรูป /กาบ
หมาก แทนการใช้กล่องโฟม
เพราะ เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย
และย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาติ

เกินความคาดหวัง
แนวการตอบ
- การใช้ใบไม้หรือกาบหมาก
ขึ้นรูป แทนการใช้กล่องโฟม
เพราะ เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย
และย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาติ

- จึงเลือกการนาใบไม้ที่มี
อยู่ตามธรรมชาติมาขึ้นรูป
ด้วยเครื่องขึ้นรูปตาม
ลักษณะการใช้งาน

- จึงเลือกการนาใบไม้ที่มีอยู่
ตามธรรมชาติมาขึ้นรูปด้วย
เครื่องขึ้นรูปตามลักษณะ
การใช้งาน

- จึงเลือกการนาใบไม้ที่มีอยู่
ตามธรรมชาติมาขึ้นรูปด้วย
เครื่องขึ้นรูปตามลักษณะการ
ใช้งาน

เป็นต้น

- เนื่องจากใบไม้มีคุณสมบัติ
ในการบรรจุอาหารได้
หลากหลาย ไม่มีสารเคมี
เจือปน

- เนื่องจากใบไม้มีคุณสมบัติ
ในการบรรจุอาหารได้
หลากหลาย ไม่มีสารเคมีเจือ
ปน

เป็นต้น

- เมื่อเปรียบเทียบกับกล่อง
จานกระดาษที่มีข้อจากัด
ด้านการรองรับของเหลว
หรือจานกระเบื้องที่มีน้าหนัก
มากเกินไป
เป็นต้น

สทศ. สพฐ.

สมรรถนะการคิดขั้นสูง ชั้น ม.4-6 หน้า 26

เกณฑ์การตอบ (การคิดเชิงระบบ)
เริ่มต้น
แนวการตอบ
- นักเรียนสามารถเขียน
แผนผัง หรือ ผังมโนทัศน์
หรือแบบชิ้นงาน การนา
ใบไม้ขึ้นรูปมาใช้เป็น
ภาชนะแทนการใช้กล่อง
โฟมโดยแสดงโครงสร้าง
ของระบบที่ชัดเจน
เป็นต้น

กาลังพัฒนา
แนวการตอบ
- นักเรียนสามารถเขียน
แผนผัง หรือ ผังมโน
ทัศน์ หรือแบบชิ้นงาน
การนาใบไม้ขึ้นรูปมาใช้
เป็นภาชนะแทนการใช้
กล่องโฟมโดยแสดง
โครงสร้างของระบบที่
ชัดเจน

สามารถ
แนวการตอบ
- นักเรียนสามารถเขียน
แผนผัง หรือ ผังมโน
ทัศน์ หรือแบบชิ้นงาน
การนาใบไม้ขึ้นรูปมาใช้
เป็นภาชนะแทนการใช้
กล่องโฟมโดยแสดง
โครงสร้างของระบบที่
ชัดเจน

เกินความคาดหวัง
แนวการตอบ
- นักเรียนสามารถเขียน
แผนผัง หรือ ผังมโนทัศน์
หรือแบบชิ้นงาน การนา
ใบไม้ขึ้นรูปมาใช้เป็นภาชนะ
แทนการใช้กล่องโฟมโดย
แสดงโครงสร้างของระบบที่
ชัดเจน

- อธิบายแนวคิดของการนา
- อธิบายแนวคิดของการ - อธิบายแนวคิดของการ ใบไม้ขึ้นรูปมาใช้เป็นภาชนะ
นาใบไม้ขึ้นรูปมาใช้เป็น นาใบไม้ขึ้นรูปมาใช้เป็น แทนการใช้กล่องโฟม โดย
ภาชนะแทนการใช้กล่อง ภาชนะแทนการใช้กล่อง ระบุขั้นตอนการออกแบบ
โฟม โดยระบุขั้นตอน
โฟม โดยระบุขั้นตอน
กระบวนการ และ
การออกแบบ
การออกแบบ
องค์ประกอบของการของ
กระบวนการ และ
กระบวนการ และ
โครงสร้างของระบบ
องค์ประกอบของการ
องค์ประกอบของการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่
ของโครงสร้างของระบบ ของโครงสร้างของระบบ ชัดเจน
แก้ปัญหาตาม
แก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ทชี่ ัดเจน
สถานการณ์ทชี่ ัดเจน
- เปรียบเทียบข้อดีที่ได้จาก
การนาใบไม้ขึ้นรูปมาใช้เป็น
เป็นต้น
- เปรียบเทียบข้อดีที่ได้ ภาชนะแทนการใช้กล่องโฟม
จากการนาใบไม้ขึ้นรูป ว่า
มาใช้เป็นภาชนะแทน
การใช้กล่องโฟมว่า
- วิเคราะห์ประโยชน์และ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบ
เป็นต้น
เมื่อนาใบไม้ขึ้นรูปมาใช้เป็น
ภาชนะแทนการใช้กล่องโฟม
เป็นต้น
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เกณฑ์การตอบ (การคิดสร้างสรรค์)
เริ่มต้น
แนวการตอบ
- การเสนอความคิดใน
การออกแบบรูปทรงของ
ใบไม้ขึ้นรูปมีลักษณะเป็น
ทรงสี่เหลี่ยม เพราะ
สามารถง่ายต่อการวาง
เป็นต้น

กาลังพัฒนา
แนวการตอบ
- การเสนอความคิดใน
การออกแบบรูปทรงของ
ใบไม้ขึ้นรูปมีลักษณะ
เป็นทรงสี่เหลี่ยม เพราะ
สามารถง่ายต่อการวาง

สามารถ
แนวการตอบ
- การเสนอความคิดใน
การออกแบบรูปทรงของ
ใบไม้ขึ้นรูปมีลักษณะ
เป็นทรงสี่เหลี่ยม เพราะ
สามารถง่ายต่อการวาง

เกินความคาดหวัง
แนวการตอบ
- การเสนอความคิดในการ
ออกแบบรูปทรงของใบไม้ขึ้น
รูปมีลักษณะเป็นทรง
สี่เหลี่ยม เพราะสามารถง่าย
ต่อการวาง

- การเลือกใช้ใบไม้ใน
การขึ้นรูปจากใบไม้ 3
ชนิดที่มีคุณสมบัติ
ต่างกัน
ใน 3 ชั้น

- การเลือกใช้ใบไม้ใน
การขึ้นรูปจากใบไม้ 3
ชนิดที่มีคุณสมบัติ
ต่างกัน
ใน 3 ชั้น

- การเลือกใช้ใบไม้ในการขึ้น
รูปจากใบไม้ 3 ชนิดที่มี
คุณสมบัติต่างกัน
ใน 3 ชั้น

เป็นต้น

- การต่อยอดใบไม้ขึ้นรูปให้
- การต่อยอดใบไม้ขึ้นรูป สามารถใช้งานได้ดีขึ้น เช่น
เป็นผลิตภัณฑ์อื่น เช่น สามารถทนต่อความร้อนได้
เสื้อผ้า , กระเป๋าสตางค์ เป็นต้น
, เคสมือถือ, เป็นต้น
- กระบวนการขึ้นรูปของ
เป็นต้น
ใบไม้สามารถย่อยสลายได้
เป็นต้น

สมรรถนะการคิดขั้นสูง ชั้น ม.4-6 หน้า 28

สทศ. สพฐ.

เกณฑ์การตอบ (การคิดแก้ปัญหา)
เริ่มต้น
แนวการตอบ
- โครงสร้างของ
ใบไม้ส่วนใหญ่มีความ
เปราะบางไม่
เหมาะสมต่อการ
นามาใช้เป็นภาชนะ
จึงต้องขึ้นรูปเพื่อ
สร้างความแข็งแรง
ต่อการนาไปใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะ
การใช้งาน
เป็นต้น

กาลังพัฒนา
แนวการตอบ
- โครงสร้างของใบไม้
ส่วนใหญ่มีความ
เปราะบางไม่เหมาะสม
ต่อการนามาใช้เป็น
ภาชนะ จึงต้องขึน้ รูป
เพื่อสร้างความแข็งแรง
ต่อการนาไปใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะ
การใช้งาน

สามารถ
แนวการตอบ
- โครงสร้างของใบไม้ส่วน
ใหญ่มีความเปราะบางไม่
เหมาะสมต่อการนามาใช้
เป็นภาชนะ จึงต้องขึ้นรูป
เพื่อสร้างความแข็งแรงต่อ
การนาไปใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะการใช้งาน

เกินความคาดหวัง
แนวการตอบ
- โครงสร้างของใบไม้ส่วน
ใหญ่มีความเปราะบางไม่
เหมาะสมต่อการนามาใช้เป็น
ภาชนะ จึงต้องขึ้นรูปเพื่อสร้าง
ความแข็งแรงต่อการนาไปใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้
งาน

- ในปัจจุบันมีการนาส่วน
ต่างๆจากธรรมชาติ เช่น
- ในปัจจุบันมีการนา
ชานอ้อยและกะลาฯลฯ มา
ส่วนต่างๆจากธรรมชาติ ทดแทนกล่องโฟม
เช่น ชานอ้อยและกะลา
- นอกจากการนาส่วนต่าง
ฯลฯ มาทดแทนกล่อง
ๆ จากธรรมชาติมาผลิตเป็น
โฟม
ภาชนะ แต่ยังนาแก้ว
เป็นต้น
กระเบื้องเคลือบ หรือใบไม้
ที่นามาทาเป็นกระทงใส่
อาหาร

- ในปัจจุบันมีการนาส่วน
ต่างๆจากธรรมชาติ เช่น ชาน
อ้อยและกะลาฯลฯ มา
ทดแทนกล่องโฟม

เป็นต้น

- นอกจากการนาส่วนต่าง ๆ
จากธรรมชาติมาผลิตเป็น
ภาชนะ แต่ยังนาแก้ว
กระเบื้องเคลือบ หรือใบไม้ที่
นามาทาเป็นกระทงใส่อาหาร
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ภาชนะที่ขึ้นรูปให้สามารถใช้
งานได้คงทน
จึงวางแผนการนาเส้นใยที่มี
ความเหนียวเป็นตัวกลางใน
การยึดติดกันของใบไม้ให้เป็น
รูปทรง
เป็นต้น

