ใบงาน ( 20 คะแนน )

นักเรียนออกแบบและสร้ างเว็บไซต์
โดยใช้ ภาษา HTML5 ร่ วมกับ CSS3

เกณฑ์ การให้ คะแนน ( Scoring Rubrics ) ด้าน HTML5
รายการประเมิน

ระดับคะแนน
1

2

0

1. โครงสร้ างคาสั่ง
HTML5 ( 2 คะแนน )

Code เขียนวางคาสั่งตาม
ตาแหน่ งโครงสร้ างถูกต้ อง

Code เขียนวางคาสั่งตามตาแหน่ ง Code เขียนวางคาสั่งตามตาแหน่ ง
โครงสร้ าง ถูกต้ องบางส่ วน
โครงสร้ าง ไม่ ถูกต้ องทัง้ หมด

2. ส่ วนหัวของเอกสาร
( 2 คะแนน )

กาหนดคาสั่งในส่ วนหัวของ
เอกสารได้ ครบถ้ วนและถูกต้ อง

กาหนดคาสั่งในส่ วนหัว
ของเอกสาร ถูกต้ องบางส่ วน

3. ส่ วนเนือ้ หาของเอกสาร
( 2 คะแนน )

กาหนดคาสั่งในส่ วนเนือ้ หาของ
เอกสารถูกต้ อง

กาหนดคาสั่งในส่ วนเนือ้ หา
ของเอกสาร ถูกต้ องบางส่ วน

รายการประเมิน

4

3

เชื่อมโยง ได้ ถูกต้ อง
4. การเชื่อมโยง เชื่อมโยง ได้ ถูกต้ อง
( 4 คะแนน ) ครบถ้ วนทัง้ 4 รูปแบบ 3 รูปแบบ

ระดับคะแนน
2
เชื่อมโยง ได้ ถูกต้ อง 2
รู ปแบบ

ไม่ ได้ กาหนดคาสั่งในส่ วนหัว
ของเอกสาร หรือกาหนด
แต่ ไม่ ถูกต้ องทัง้ หมด
กาหนดคาสั่งในส่ วนเนือ้ หา
ของเอกสาร ไม่ ถูกต้ องทัง้ หมด

1
เชื่อมโยง ได้ ถูกต้ อง
1 รู ปแบบ

0
เชื่อมโยง ไม่ ถูกต้ อง
ทัง้ หมด หรือ ไม่ ได้
เขียนคาสั่งเชื่อมโยง

เกณฑ์ การให้ คะแนน ( Scoring Rubrics ) ด้าน CSS3
รายการประเมิน
1. Code
คาสั่ง CSS3
( 4 คะแนน )

4

3

CSS3 เขียนได้ ถูกต้ อง CSS3 เขียนได้ ถูกต้ อง
วางคาสั่งตามตาแหน่ ง วางคาสั่งตามตาแหน่ ง
โครงสร้ างถูกต้ อง
โครงสร้ างถูกต้ อง
บางส่ วน

รายการประเมิน
2. การจัดรู ปแบบ ตัวอักษร
( 2 คะแนน )
3. การจัดรู ปแบบ รู ปภาพ
( 2 คะแนน )
4. การจัดรู ปแบบ สี
( 2 คะแนน )

ระดับคะแนน
2

2
การจัดรู ปแบบ และจัดวาง
ตัวอักษรมีความเหมาะสม
ชัดเจนอ่ านง่ าย
การจัดวางรู ปภาพ
มีขนาดเหมาะสม ชัดเจน
ภาพสอดคล้ องกับเนือ้ หา
การออกแบบเว็บไซต์
ใช้ สีเหมาะสม ชัดเจน
น่ าสนใจ

CSS3 เขียนได้ ถูกต้ อง
บางส่ วน วางคาสั่งตาม
ตาแหน่ งโครงสร้ าง
ถูกต้ อง

1

0

CSS3 เขียนได้ ถูกต้ อง
บางส่ วน วางคาสั่งตาม
ตาแหน่ งโครงสร้ าง
ถูกต้ อง บางส่ วน

CSS3 เขียน
ไม่ ถูกต้ อง
วางคาสั่งตาม
ตาแหน่ งโครงสร้ าง
ไม่ ถูกต้ อง

ระดับคะแนน
1
การจัดรู ปแบบตัวอักษรและจัดวาง
มีความเหมาะสม บางส่ วน
และ อ่ านง่ าย บางส่ วน
การจัดวางรู ปภาพมีขนาดเหมาะสม
บางส่ วน ชัดเจน บางส่ วน และ
ภาพสอดคล้ องกับเนือ้ หาบางส่ วน
การออกแบบเว็บไซต์
ใช้ สีเหมาะสม บางส่ วน
ชัดเจน บางส่ วน

0
การจัดรู ปแบบตัวอักษรและจัดวาง
ตัวอักษร ไม่ เหมาะสม
ไม่ ชัดเจนอ่ านยาก
การจัดวางรู ปภาพ
มีขนาด ไม่ เหมาะสม ไม่ ชัดเจน
ภาพ ไม่ สอดคล้ องกับเนือ้ หา
การออกแบบเว็บไซต์
ใช้ สีไม่ เหมาะสม ไม่ ชัดเจน
ส่ งผลไม่ น่าสนใจ

