
โครงสร้างของเครื่องมือวัดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนด้านการใช้เทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
รายละเอียดจุดเน้น : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร 
 การแก้ปัญหา การท างานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
 

ตัวบ่งชี้พฤติกรรม 
ตามจุดเน้น 

องค์ประกอบพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
ลักษณะ

เครื่องมือวัด 
จ านวน

ชุด 
ร้อยละ 

1. ใช้ทักษะกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล              
การเรียนรู้ การสื่อสาร 
การแก้ปัญหา 

1.1 การน าเข้าข้อมูล ปฏิบัติ 
 

1 70 
1.2 การประมวลผลข้อมูล 
1.3 การเก็บรักษาข้อมูล 
1.4 การแสดงผล 

2. ท างานอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม 

2.1 มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล 30 
2.2 ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
2.3 ท างานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 

รวม  1 100 
 
 

 
 
 
 



การออกแบบการประเมินจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

ชั้น 
ความสามารถ 

และทักษะ 

ตัวชี้วัด 
ตาม 

หลักสูตร 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สิ่งที่ต้อง
ประเมิน 

แนวทางการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 
เกณฑ ์

การประเมิน 
ม.3 ใช้กระบวนการ

ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ในการสืบค้น 
ข้อมูล การสื่อสาร 
การแก้ปัญหา
อย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม 

ง.3.1 ม.3/3 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
น าเสนองาน
ในรูปแบบที่
เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน 
 
 

1.การเลือกซอฟต์แวร์                
ที่เหมาะสมกับลักษณะ 
ของงาน การใช้ซอฟต์แวร์ 
และอุปกรณ์ดิจิทลั 
มาช่วยในการน าเสนอ
งาน 
 
 

1.การใช้
กระบวนการทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ในการสืบค้นหา
ข้อมูล การเรียนรู้ 
การสื่อสาร 
การแก้ปัญหา  
ตามขั้นตอนดังน้ี 
  - การน าเข้า
ข้อมูล 
  - การประมวลผล 
ข้อมูล 
  - การเก็บรักษา
ข้อมูล 
  - การแสดงผล 

ก าหนดข้อมูล
น้ าหนัก ส่วนสูง 
ให้นักเรียน
ด าเนินการ 
สืบค้นวิธีการค านวณ 
หาดัชนีมวลกาย 
(BMI : Body mass 
index) พร้อมเกณฑ์
ในการเปรียบเทียบ
ดัชนีมวลกาย เช่น 
อ้วน ผอม หรือพอดี
เกณฑ์ ฯลฯ จากนั้น
น าข้อมูลกรอกลง
ตารางโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่
เหมาะสม จดัท า 
แผนภูมแิสดงสุขภาวะ 
เป็นแผนภมูิแท่ง 
และบันทึกเป็น
ไฟล์ข้อมลูพร้อม 
Print ผลงานส่งคร ู
 

- แบบ 
ประเมิน 
- แบบ 
บันทึก 

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

ง.3.1 ม.3/4 
ใช้
คอมพิวเตอร ์
ช่วยสร้าง
ช้ินงานจาก
จินตนาการ
หรืองานท่ีท า
ในชีวิต 
ประจ าวัน 
ตามหลักการ
ท าโครงงาน
อย่างมี
จิตส านึกและ
ความ
รับผิดชอบ 

2.การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสร้างงานตาม
หลักการท าโครงงาน 
โดยมีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูล 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น 

ใช้ค าสุภาพ และไมส่ร้าง

ความเสยีหายต่อผู้อื่น 

2.มีคุณธรรม
จริยธรรม 
พฤติกรรมบ่งช้ี 
- มีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูล
ครบถ้วน 
- ใช้ภาษา
ถูกต้องเหมาะสม 
- ท างานส าเร็จ 
ตามเวลาที่
ก าหนด 

 
 
 
 
 



แบบประเมินจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ค าชี้แจง 
1. จากข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูง ท่ีก าหนด  ให้นักเรียนด าเนินการ สืบค้นวิธีการค านวณหาดัชนีมวลกาย 
 (Body mass index) พร้อมเกณฑ์ในการเปรียบเทียบดัชนีมวลกาย เช่น อ้วน ผอม หรือ 
 พอดีเกณฑ์ ฯลฯ  จากนั้นน าข้อมูลกรอกลงตารางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม จัดท า
 แผนภูมิแสดงสุขภาวะตามเกณฑ์ที่สืบค้นมาเป็นแผนภูมิแท่ง และบันทึกเป็นไฟล์พร้อม Print 
 ผลงานส่งครู 
2. ด าเนินการให้แล้วเสร็จ  ภายในเวลา 2 ชั่วโมง 

 
ข้อมูลที่ก าหนดให้ : น้ าหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง จ านวน 60 คน 
 

คน 
ที ่

น้ าหนัก 
(กิโลกรัม) 

ส่วนสูง 
(เซนติเมตร) 

 คน 
ที ่

น้ าหนัก 
(กิโลกรัม) 

ส่วนสูง 
(เซนติเมตร) 

 คน 
ที ่

น้ าหนัก 
(กิโลกรัม) 

ส่วนสูง 
(เซนติเมตร) 

1 54 159  21 55 165  41 43 159 
2 45 170  22 78 173  42 51 162 
3 57 167  23 52 174  43 62 153 
4 52 170  24 59 177  44 50 160 
5 50 170  25 86 170  45 50 164 
6 85 170  26 90 184  46 55 160 
7 71 174  27 58 185  47 42 174 
8 60 160  28 58 168  48 52 163 
9 43 170  29 61 176  49 74 172 
10 50 165  30 42 162  50 58 173 
11 88 165  31 74 173  51 60 177 
12 49 160  32 60 162  52 61 165 
13 45 163  33 60 170  53 47 148 
14 45 160  34 55 165  54 50 162 
15 38 154  35 57 164  55 65 169 
16 50 168  36 60 176  56 47 148 
17 47 161  37 81 165  57 47 160 
18 53 164  38 44 162  58 38 161 
19 44 170  39 45 147  59 52 160 
20 60 170  40 91 168  60 101 167 

 
 
 



เกณฑ์การประเมินผล และเกณฑ์การตัดสิน 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
รายการประเมิน ประเด็นประเมิน คะแนน 

1. การน าเข้าข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การเตรียมข้อมูล 6 
2. การประมวลผลข้อมูล การจัดกลุ่มหรือจ าแนกข้อมูล การเรียงล าดับ การค านวณ การค้นคืน  

การรวมข้อมูล การสรุป 
6 

3. การเก็บรักษาข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การส าเนาข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล 3 
4. การแสดงผล การจัดรูปแบบของสารสนเทศที่เป็นผลลัพธ์จากการประมวลผลให้อยู่

ในรูปแบบของรายงาน ตาราง แบบฟอร์ม แผนภูมิ ฯลฯ 
6 

5. คุณธรรม จริยธรรม - มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลครบถ้วน 
- ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
- ท างานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 

9 

รวม 30 
 
 

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

 
 

 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

น้ าหนัก คะแนน ดีเย่ียม 
(3) 

ดี 
(2) 

พอใช้ 
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

1. การน าเข้าข้อมูล มีการรวบรวมข้อมลู 
ตรวจสอบข้อมลู
และเตรียมข้อมูล 

มีการรวบรวม
ข้อมูลและ
ตรวจสอบข้อมลู
หรือเตรียมข้อมลู 

มีการรวบรวม
ข้อมูล หรือ
ตรวจสอบข้อมลู
หรือเตรียมข้อมูล 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

2 6 

2. การประมวล
ข้อมูล 

มีการจัดกลุ่ม 
เรียงล าดับ ค านวณ 
ค้นคืน รวมข้อมูล
และสรุป 

มีการจัดกลุ่ม 
เรียงล าดับ 
ค านวณ ค้นคืน                  
หรือรวมข้อมลู                  
หรือสรปุ 

มีการจัดกลุ่ม 
เรียงล าดับ
ค านวณ ค้นคืน  
หรือรวมข้อมลู 
หรือสรปุ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

2 6 

3. การเก็บรักษา
ข้อมูล 

มีการจัดเก็บข้อมูล 
การท าส าเนาข้อมูล
และการปรับปรุง
ข้อมูล 

มีการจัดเก็บข้อมูล  
การท าส าเนาข้อมลู 
หรือปรับปรุงข้อมูล 

มีการจัดเก็บ
ข้อมูล หรือการ
ท าส าเนาข้อมลู 
หรือปรับปรุง
ข้อมูล 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 
 1 3 

4. การแสดงผล มีการท ารายงาน 
ตาราง และแผนภมู ิ

มีการท ารายงาน
และตาราง หรือ
แผนภูม ิ

มีการท ารายงาน  
หรือตาราง หรือ
แผนภูม ิ

ไม่มีการ
ด าเนินการ 2 6 

5. คุณธรรม 
จริยธรรม 

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 

รวม 10 30 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ประเมิน วันที่............... เดือน................................................. พ.ศ. .......................... 

 
ค าชี้แจง  ในช่องรายการประเมินให้บันทึกคะแนนที่ได้ ในช่องผลการประเมินให้ท าเครื่องหมาย  

เลข
ที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

รว
ม 

(3
0)

 

ผลการประเมิน 

กา
รน

 าเข
้าข

้อม
ูล 

(6
) 

กา
รป

ระ
มว

ลผ
ลข

้อม
ูล 

(6)
 

กา
รเก็

บร
ักษ

าข
้อม

ูล 
(3

) 

กา
รแ

สด
งผ

ล 
(6

) 

คุณ
ธร

รม
จร

ิยธ
รร

ม 
(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) 

 


