
โครงสร้างของเครื่องมือวัดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนด้านการใช้เทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
รายละเอียดจุดเน้น : ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เอกสารแนะน าชิ้นงานและ 
 สไลด์น าเสนอข้อมูล อย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
 

ตัวบ่งชี้พฤติกรรม 
ตามจุดเน้น 

องค์ประกอบพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
ลักษณะ

เครื่องมือวัด 
จ านวน

ชุด 
ร้อยละ 

1. การใช้คอมพิวเตอร์ 
 ช่วยประมวลผลข้อมูล 
 ให้เป็นสารสนเทศ 

เอกสารแนะน าชิ้นงาน
และสไลด์ 

1.1 คุณภาพผลงาน ปฏิบัติ 
 

1 70 
1.2 การน าเสนอ 

2. มีจิตส านึกและ 
 ความรับผิดชอบ 

2.1 มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล 30 
2.2 ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
2.3 ท างานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 

รวม  1 100 
 
 

 
 
 
 
 
 



การออกแบบการประเมินจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 

ชั้น 
ความสามารถ 

และทักษะ 

ตัวชี้วัด 
ตาม 

หลักสูตร 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สิ่งที่ต้อง
ประเมิน 

แนวทางการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 
เกณฑ ์

การประเมิน 
ม.1 ใช้คอมพิวเตอร์

ช่วยประมวลผล 
ข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศ 
เอกสารแนะน า 
ช้ินงานและสไลด์
น าเสนอข้อมูล 
อย่างมีจิตส านึก
และความ
รับผิดชอบ 

ง.3.1 ม.1/3 
ประมวลผล
ข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศ 
 

1.ข้อมูลและสารสนเทศ 
 - ความหมายของ 
ข้อมูลและสารสนเทศ 
 - การประมวลผล 
ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 
2.ประเภทของข้อมูล 
3.วิธีการประมวลผล
ข้อมูล 
4.การจัดการสารสนเทศ 
มีขั้นตอนดังนี ้
 - การรวบรวมข้อมลู
และตรวจสอบข้อมลู 
ได้แก ่การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการตรวจสอบ 
ข้อมูล 
- การประมวลผลข้อมูล 
ได้แก่ การรวบรวม 
เป็นแฟ้มข้อมูล การจัด 
เรียงข้อมูล การค านวณ 
และการท ารายงาน 
- การดูแลรักษาข้อมูล  
ได้แก่ การจัดเก็บ การท า 
ส าเนา การแจกจ่าย 
และการสื่อสารข้อมลู 
และการปรับปรุงข้อมลู 
5.ระดับของสารสนเทศ 

1.ใช้คอมพิวเตอร์ 
ช่วยประมวลผล
ข้อมูลและการ
จัดการสารสนเทศ 
ในประเด็นดังนี้ 
 - กระบวนการ
จัดการ 
 - คุณภาพ
ผลงาน 
 - การน าเสนอ 
2.มีจิตส านึกและ
ความรับผิดชอบ 
พฤติกรรมบ่งช้ี 
- มีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูล
ครบถ้วน 
- ใช้ภาษา
ถูกต้องเหมาะสม 
- ท างานส าเร็จ 
ตามเวลาที่ก าหนด 

ก าหนดภาระงานให้
นักเรียนสร้างเอกสาร 
แนะน าช้ินงานและ
สไลด์น าเสนอข้อมูล
จัดการสารสนเทศ
โดยใช้โปรแกรม 
จัดการเอกสารและ
โปรแกรมน าเสนอ
อื่นๆ อย่างมีจิตส านึก 
และความรับผดิชอบ  
ดังนี ้
1) เอกสารน าเสนอ
ข้อมูลต่างๆ  เช่น 
เอกสารแนะน า
โรงเรียน/สถานท่ี
ท่องเที่ยว/บุคคล
ดีเด่นฯ  จ านวน 1 
ช้ินงาน 
2) สไลด์น าเสนอ
ข้อมูลตามข้อ 1 
จ านวน 1 ช้ินงาน 
 

- แบบ 
ประเมิน 
- แบบ 
บันทึก 

เกณฑ์การ
ประเมิน : 
น้อยกว่า 10 
คะแนน      
(ปรับปรุง) 
10 – 16 คะแนน            
(พอใช้) 
17 – 23  
คะแนน(ดี) 
24 คะแนนขึน้ไป       
(ดีเย่ียม) 
 
เกณฑ์การผ่าน : 
ได้คะแนน 
10 คะแนนข้ึนไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ค าชี้แจง   
1. ให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมการจัดการเอกสาร  สร้างชิ้นงาน เอกสารแนะน า โรงเรียน  
 หรือสถานที่ท่องเที่ยว หรือบุคคลดีเด่น  จ านวน 1 ชิ้นงาน 
2. ให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมการน าเสนอ สร้างไฟล์และน าเสนอข้อมูลจากเอกสารในข้อ 1 
3. ด าเนินการให้แล้วเสร็จ  ภายในเวลา 2 ชั่วโมง 

 
เกณฑ์การประเมินผลงานข้อ 1. 

รายการประเมิน รายละเอียดการประเมิน คะแนน 
1. คุณภาพผลงาน - สมบูรณ์ ครบถ้วนถูกต้อง สื่อความหมายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย   

- น าไปใช้ประโยชน์ได้  
- รูปแบบสวยงาม แปลกตา น่าสนใจ  

12 

2. จิตส านึกและ 
 ความรับผิดชอบ 

- มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลครบถ้วน 
- ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
- ท างานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 

9 

รวม 21 
 
เกณฑ์การประเมินผลงานข้อ 2. 

รายการประเมิน รายละเอียดการประเมิน คะแนน 
การน าเสนอ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น าเสนอเป็นขั้นตอนต่อเนื่องถูกต้อง 

ครบถ้วน สื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจตรงประเด็นและชัดเจน  
มีรูปแบบที่แปลกใหม่ สะดุดตา 

9 

 
 

เกณฑ์การประเมิน : น้อยกว่า 10 คะแนน  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 – 16    คะแนน  ผ่าน (พอใช้) 
17 – 23    คะแนน  ผ่าน (ดี) 
24 – 30    คะแนน  ผ่าน (ดีเยี่ยม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 

เกณฑ์การประเมินผลงานข้อ 1. 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

น้ าหนัก คะแนน ดีเย่ียม 
(3) 

ดี 
(2) 

พอใช้ 
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

1. คุณภาพผลงาน 
 

ผลงานเสร็จ 
มีความถูกต้อง 
และสมบูรณ ์
สื่อความหมายได ้
ชัดเจน สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
และมรีูปแบบที่
สวยงาม แปลกตา 
น่าสนใจ 

ผลงานเสร็จ 
มีความถูกต้อง
และสมบูรณ ์
สื่อความหมายได ้
ชัดเจน สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้
 

ผลงานเสร็จ 
มีความถูกต้อง 
แต่ขาดความ
สมบูรณ ์
 
 

ผลงาน 
ไม่เสร็จ 
 

4 12 

2. จิตส านึกและ 
    ความรับผิดชอบ 

 

มีการอ้างอิง 
แหล่งข้อมูล 
ครบถ้วน 
ใช้ภาษาได้ถูกต้อง
เหมาะสม และ
ท างานส าเร็จ 
ตามเวลาที่ก าหนด 

มีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูล 
แต่ไม่ครบถ้วน 
ใช้ภาษาได้ถูกต้อง 
ท างานส าเร็จ 
ตามเวลาที่ก าหนด 

มีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูล 
แต่ไม่ครบถ้วน 
ใช้ภาษาได้ถูกต้อง 
แต่ท างานไม่ส าเร็จ 
ตามเวลาที่ก าหนด 

ไม่มีการ
อ้างอิง 
แหล่งข้อมูล 
ใช้ภาษา 
ไม่ถูกต้อง 
ท างาน 
ไม่ส าเร็จ 
ตามเวลา 
ที่ก าหนด 

3 9 

 

เกณฑ์การประเมินผลงานข้อ 2. 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

น้ าหนัก คะแนน ดีเย่ียม 
(3) 

ดี 
(2) 

พอใช้ 
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

1. การน าเสนอ 
 

ใช้โปรแกรมน าเสนอ
เป็นขั้นตอนต่อเนื่อง
ถูกต้องและครบถ้วน  
สื่อความหมาย 
ให้ผู้อื่นเข้าใจตรง
ประเด็น มีรูปแบบ
ที่แปลกใหม่ สะดุดตา 
น่าสนใจ 

ใช้โปรแกรมน าเสนอ
เป็นขั้นตอนต่อเนื่อง
ถูกต้องและครบถ้วน  
สื่อความหมาย 
ให้ผู้อื่นเข้าใจตรง
ประเด็น 
 

ใช้โปรแกรม
น าเสนอเป็น
ขั้นตอนต่อเนื่อง 
และสื่อความหมาย 
ได้ชัดเจน 

ไม่สามารถ 
ใช้โปรแกรม
น าเสนอได ้
 

3 9 

 

เกณฑ์การตัดสิน : น้อยกว่า 10 คะแนน  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 – 16    คะแนน  ผ่าน (พอใช้) 
17 – 23    คะแนน  ผ่าน (ดี) 
24 – 30    คะแนน  ผ่าน (ดีเยี่ยม) 



แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประเมิน วันที่............... เดือน................................................. พ.ศ. ..........................  

 

ค าชี้แจง  ในช่องรายการประเมินให้บันทึกคะแนนที่ได้ ในช่องผลการประเมินให้ท าเครื่องหมาย  

เลข 
ที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

รว
ม 

(3
0)

 

ผลการประเมิน 

คุณ
ภา

พผ
ลง

าน
 (1

2)
 

มีจ
ิตส

 าน
ึกแ

ละ
คว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 
(9

) 

กา
รน

 าเส
นอ

 (9
) 

ไม
่ผ่า

น 
(0

-9
) 

ผ่าน 

พอ
ใช

้ (1
0-

16
) 

ดี 
(1

7-
23

) 

ดีเ
ยี่ย

ม 
(2

4-
30

) 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

......          

......          
รวมจ านวนคน     

ร้อยละ 
    

 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................................ผู้ประเมิน 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 

 
 

เกณฑ์การตัดสิน : น้อยกว่า 10 คะแนน  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 – 16    คะแนน  ผ่าน (พอใช้) 
17 – 23    คะแนน  ผ่าน (ดี) 
24 – 30    คะแนน  ผ่าน (ดีเยี่ยม) 



 


