คาชีแ้ จง
เครือ่ งมือวัดและประเมินความสามารถและทักษะ
ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
“การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้”

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สงวนลิขสิทธิ์

กันยายน ๒๕๕๕

คาชีแ้ จง
ก่อนที่ครูผู้สอนจะประเมินผู้เรียนตามจุดเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนควรได้เรียนรู้
การใช้เทคโนโลยี ตามตัว ชี้วัดที่ห ลักสู ตรกาหนดแล้ว เมื่อพิจารณาตารางการออกแบบการประเมินจุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะเห็นว่า จุดเน้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล
ให้เป็นสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองาน และใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานหรือ
โครงงานอย่ า งมี จิ ต ส านึ ก และวั ฒ นธรรม จะมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ตามมาตรฐานหลั ก สู ต ร
ง.๓.๑ ม.๔-๖/๑๐ ใช้ค อมพิ ว เตอร์ใ นการประมวลผลข้อมู ล ให้ เป็น สารสนเทศเพื่อ ประกอบการตัด สิ นใจ
ง.๓.๑ ม.๔-๖/๑๑ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรูปแบบที่เ หมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
และ ง.๓.๑ ม.๔-๖/๑๒ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างจิตสานึกและความรับผิ ดชอบ
และสอดคล้ องกับสาระการเรีย นรู้แกนกลาง ดังนั้นครูผู้ สอนควรนาเครื่องมือประเมินผู้เรียนไปใช้ประเมิน
หลังจากจบการเรียนรู้ตามแผนการสอนหรือหน่วยการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง แล้ว
ในการประเมิน ครูผู้สอนควรศึกษาสิ่งที่ต้องประเมินและวิธีการประเมิน ตามตารางการออกแบบ
การประเมิ น จุ ด เน้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๔-๖ ศึ ก ษาแบบประเมิ น ตามจุ ด เน้ น
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดาเนินการประเมินโดยมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติงานด้วยการกาหนดภาระงาน
ให้นักเรียนจัดทาสารสนเทศเพื่อสามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของบุคคล กลุ่ม องค์กรในงานต่างๆ
และเลือกนาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม อย่างมีจิตสานึกและวัฒนธรรม โดยกาหนดให้นักเรียนปฏิ บัติ
ภายในเวลาที่กาหนด เมื่อนักเรียนปฏิบัติและได้ชิ้นงานตามที่กาหนดแล้ว ครูผู้สอนสามารถประเมินภาระงาน
และชิ้ น งานผู้ เ รี ย น โดยพิ จ ารณาตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความสามารถและทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ที่กาหนด แล้วนาคะแนนที่ได้บันทึกลงในแบบบันทึกผลการประเมินความสามารถของผู้เรียน
หมายเหตุ
การประเมินจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ที่ครูผู้สอนได้ทา
การประเมินและบันทึกผลการประเมินแล้ว ครูผู้สอนยังสามารถนาผลการประเมินที่ได้ใช้ประกอบการรายงาน
ประจาปี SAR ของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ ๓.๔ การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอ
ผลงาน และมาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่ งชี้ ๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของหลั กสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
อีกด้วย

คาชีแ้ จง
๑. จากข้อมูลทีก่ าหนด ให้นกั เรียนกาหนดวัตถุประสงค์ เพือ่ จัดทาเป็นสารสนเทศ ในรูปแบบ
ตาราง และหรือกราฟ และหรือแผนภูมิ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่ารายวิชาใดที่ควรจะต้อง
มีการพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข ในเรื่องใด พร้อมนาเสนอด้วยโปรแกรมนาเสนอ และบทสรุป
ในการนาเสนอเพื่อให้เข้าใจง่าย ชัดเจน และใช้ประโยชน์ได้จริง
๒. ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา ๒ ชัว่ โมง
ข้อมูลที่กาหนดให้
คะแนนเฉลีย่ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET)
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับจังหวัดและระดับโรงเรียน
วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประเทศ
๔๘.๑๑
๔๒.๗๓
๓๐.๔๙
๓๒.๐๘
๓๒.๑๙
๕๐.๘๗
๔๓.๕๐
๔๗.๒๙

สังกัด
๔๘.๓๕
๔๒.๘๘
๓๐.๑๓
๓๒.๑๙
๓๒.๒๘
๕๑.๑๖
๔๓.๖๑
๔๗.๕๙

ที่มา : http://www.niets.or.th เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

จังหวัด
๔๘.๗๔
๔๓.๕๒
๓๐.๕๖
๓๑.๕๕
๓๐.๙๙
๕๐.๖๗
๔๔.๙๓
๔๘.๙๘

โรงเรียน
๔๙.๘๓
๔๓.๐๙
๒๘.๑๖
๓๐.๖๖
๒๙.๓๗
๕๐.๙๖
๔๕.๙๑
๕๐.๑๗

รายการประเมิน
๑. คุณภาพผลงาน
๒. การนาเสนอ

๓. จิตสานึก
และวัฒนธรรม

เกณฑ์การประเมิน :

การประเมินผล
ประเด็นประเมิน
- ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ สื่อความหมายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย
- นาไปใช้ประโยชน์ได้
- รูปแบบสวยงาม แปลกตา น่าสนใจ
- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นาเสนอเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง
- ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
- สื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจตรงประเด็น
- มีรูปแบบที่แปลกใหม่สะดุดตา
- มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลครบถ้วน
- ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม
- ทางานสาเร็จตามเวลาที่กาหนด
รวม
น้อยกว่า ๑๐ คะแนน
๑๐ – ๑๖ คะแนน
๑๗ – ๒๓ คะแนน
๒๔ – ๓๐ คะแนน

ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่าน (พอใช้)
ผ่าน (ดี)
ผ่าน (ดีเยี่ยม)

คะแนน
๑๒
๙

๙
๓๐

เกณฑ์การประเมินความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
รายการประเมิน
๑. คุณภาพผลงาน

๒. การนาเสนอ

๓. มีจิตสานึกและ
วัฒนธรรม

ระดับคุณภาพ
ดีเยีย่ ม
ดี
พอใช้
(๓)
(๒)
(๑)
ผลงานเสร็จ
ผลงานเสร็จ
ผลงานเสร็จ
มีความถูกต้อง
มีความถูกต้อง
มีความถูกต้อง
และสมบูรณ์
และสมบูรณ์
แต่ขาดความ
สื่อความหมายได้
สื่อความหมายได้ สมบูรณ์
ชัดเจน สามารถ
ชัดเจน สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ นาไปใช้ประโยชน์ได้
และมีรูปแบบที่
สวยงาม แปลกตา
น่าสนใจ
ใช้โปรแกรมนาเสนอ ใช้โปรแกรม
ใช้โปรแกรม
เป็นขั้นตอนต่อเนื่อง นาเสนอเป็น
นาเสนอเป็น
ถูกต้องและครบถ้วน ขั้นตอนต่อเนื่อง ขั้นตอนต่อเนื่อง
สื่อความหมาย
ถูกต้องและ
และสื่อความหมาย
ให้ผู้อื่นเข้าใจตรง ครบถ้วน
ได้ชัดเจน
ประเด็น มีรูปแบบ สื่อความหมาย
ที่แปลกใหม่ สะดุดตา ให้ผู้อื่นเข้าใจตรง
น่าสนใจ
ประเด็น
มีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูล
ครบถ้วน
ใช้ภาษาได้ถูกต้อง
เหมาะสม และ
ทางานสาเร็จ
ตามเวลาที่กาหนด

มีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูล
แต่ไม่ครบถ้วน
ใช้ภาษาได้ถูกต้อง
ทางานสาเร็จ
ตามเวลาที่กาหนด

รวม

มีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูล
แต่ไม่ครบถ้วน
ใช้ภาษาได้ถูกต้อง
แต่ทางานไม่สาเร็จ
ตามเวลาที่กาหนด

ไม่ผา่ น
(๐)
ผลงาน
ไม่เสร็จ

น้าหนัก คะแนน

๔

๑๒

๓

๙

๓

๙

๑๐

๓๐

ไม่สามารถ
ใช้โปรแกรม
นาเสนอได้

ไม่มีการ
อ้างอิง
แหล่งข้อมูล
ใช้ภาษา
ไม่ถูกต้อง
ทางาน
ไม่สาเร็จ
ตามเวลา
ที่กาหนด

เกณฑ์การตัดสิน :

น้อยกว่า ๑๐ คะแนน
๑๐ – ๑๖ คะแนน
๑๗ – ๒๓ คะแนน
๒๔ – ๓๐ คะแนน

ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่าน (พอใช้)
ผ่าน (ดี)
ผ่าน (ดีเยี่ยม)

แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประเมิน วันที่............... เดือน................................................. พ.ศ. ..........................

๕ เด็กหญิงวัน สดใส

๑๘
๒๑
๒๒
๑๕

๙

๘

๖

๒๓






รวมจานวนคน

๑

ร้อยละ
* เกณฑ์การตัดสิน ๑๗ คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่าน
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้ประเมิน
(...........................................................)
ตาแหน่ง..............................................

การนาผลการประเมินเข้าระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลสถานศึกษา
1. จานวนนักเรียนทั้งหมดในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใส่ในช่องเป้าหมาย เท่ากับ ๕ (คน)
2. จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน สรุปใส่ในช่องผลงานที่ได้ เท่ากับ ๔ (คน)

๓

สรุป

ดีเยี่ยม (๒๔-๓๐)

๖
๖
๖
๕

ดี (๑๗-๒๓)

๖
๗
๘
๕

พอใช้ (๑๐-๑๖)

๖
๘
๘
๕

ไม่ผ่าน (๐-๙)

รวม (๓๐)

เด็กชายไมตรี งามสี
เด็กหญิงเพ็ญ พู่พาน
เด็กหญิงศรี ล้าเลิศ
เด็กชายพลอย ชูถิ่ม

การนาเสนอ (๙)

๑
๒
๓
๔

ชื่อ-สกุล

มีจิตสานึกและความรับผิดชอบ (๙)

เลข
ที่

คุณภาพผลงาน (๑๒)

คาชีแ้ จง ในช่องรายการประเมินให้บันทึกคะแนนที่ได้ ในช่องผลการประเมินให้ทาเครื่องหมาย 
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่
ผ่าน
 ผ่าน
๑

๖
๘
๘
๕
๙

๖
๗
๘
๕
๘
3.

๖
๖
๖
๕
๖

๑๘
๒๑
๒๒
๑๕
๒๓

