แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การปรับแต่งภาพ
เรื่อง ทารูปทรงด้วย select crop shape
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อครูผู้สอน นายสุดตา ชูรัตน์

รหัสวิชา ง 16101
ประถมศึกษาปีที่ 6
เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง
ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)

สาระสาคัญ
การทารูปทรงด้วย select crop shape เป็นการปรับแต่งหนังสือด้วยเมนูต่างๆ เพื่อทาให้หนังสือดู
น่าสนใจขึ้น และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น การจัดการสารบัญของหนังสือก็เป็นอีกวิธีหนึง่ ที่จะทาให้หนังสือมี
ความเป็นระเบียบ ค้นหาหัวข้อที่ต้องการได้ง่ายถือว่าเป็นสิ่งจาเป็นในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.6/1 บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา
ง 3.1 ป.6/2 ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล
ง. 4.1 ป.6/2 ระบุความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ
ผลการเรียนรู้
รู้และเข้าใจวิธีการทารูปทรงด้วย select crop shape และมีทักษะในการเรียกใช้งานส่วนประกอบ
ของโปรแกรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายวิธีการทารูปทรงด้วย select crop shape ใน e-Book ได้ (K)
2. นักเรียนสามารถการทารูปทรงด้วย select crop shape ใน e-Book ได้ (P)
3. นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง (p)
4. นักเรียนมีความมีความรับผิดชอบ และมีเจตคติที่ดีในการทางานที่ได้รับมอบหมาย (A)
สาระการเรียนรู้
- การทารูปทรงด้วย select crop shape
สมรรถนะสาคัญของการเรียนรู้
1. ความสามารถในการคิด
2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
ชิ้นงาน / ภาระงาน
- ใบงานที่ 1.16 เรื่อง การทารูปทรงด้วย select crop shape
กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูให้นักเรียนเข้าแถวให้เป็นระเบียบ ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายระหว่างรอเข้า
ห้องเรียนและตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียน เพื่อตรวจเช็คจานวนนักเรียนที่เข้าเรียน
2. ครูให้นักเรียนเปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นครูก็ให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Flip Album Pro ขึ้นมา
3. ครูบอกเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนในวันนี้
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 Learning to Question : ตั้งคาถาม
- ครูตรวจเช็คงานของนักเรียนและสอบถามเกี่ยวกับวิธีการสร้าง e-book ที่ได้สร้างมาแล้ว
ขั้นที่ 2 Learning to Search : แสวงหาสารสนเทศ
- ครูให้นักเรียนเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์ Google site
เรื่อง การทารูปทรงด้วย select crop shape ใน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
- ครูอธิบายและสาธิตวิธีการแทรกรูปภาพให้นักเรียนดูจนกว่านักเรียนจะเข้าใจ
ขั้นที่ 3 Learning to Construct : สร้างความรู้
- ให้นักเรียนทาใบงานที่ 1.16 เรื่อง การทารูปทรงด้วย select crop shape
ขั้นที่ 4 Learning to Communicate : สื่อสาร
- ครูคอยเดินดูนักเรียนเป็นระยะเพื่อคอยดูว่านักเรียนสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ คอยให้ความ
ช่วยเหลือ แนะนาเวลาที่นักเรียนมีปัญหา
ขั้นที่ 5 Learning to Serve : ตอบแทนสังคม
- เมื่อนักเรียนเข้าใจและทางานของตนเองเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนช่วยเดินดูเพื่อนที่ยังทางาน
ไม่เสร็จและคอยช่วยบอกเวลาเพื่อนมีปัญหา
กิจกรรมสรุปบทเรียน
1. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนไปในวันนี้
2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปขั้นตอนการทารูปทรงด้วย select crop shape
3. ครูบอกนักเรียนว่าสัปดาห์หน้าจะเรียนเรื่องอะไร เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อม

สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้
1. สื่อการสอน Google site เรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
2. ใบงานที่ 1.16 เรื่อง การทารูปทรงด้วย select crop shape
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4. www.krucom.net

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายวิธีการทารูปทรงด้วย
select crop shape ใน e-Book ได้ (K)
2. นักเรียนสามารถการทารูปทรงด้วย
select crop shape ใน e-Book ได้ (P)

3. นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง (p)

4. นักเรียนมีความมีความรับผิดชอบ และมี
เจตคติที่ดีในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
(A)

วิธีการวัดผล
ตรวจใบงาน

เครื่องมือวัดผล
ใบงาน

การสังเกตและ
ประเมินผล
พฤติกรรม
รายบุคคล
การสังเกตและ
ประเมินผล
พฤติกรรม
รายบุคคล
การสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมความ
รับผิดชอบ

แบบสังเกตพฤติ
กรรมายบุคคล

เกณฑ์การวัดผล
ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 9
ผ่านเกณฑ์

แบบสังเกตพฤติ
กรรมายบุคคล

ระดับคุณภาพ 9
ผ่านเกณฑ์

แบบประเมินความ ระดับคุณภาพ 9
ตระหนักรู้ด้าน
ผ่านเกณฑ์
คุณธรรมความ
รับผิดชอบ

แบบประเมินผลงาน
วิชา...............................................หน่วยที่................เรื่อง...........................................................................
ชื่อ......................................................................................................ชั้น..............เลขที่.............................

รายการ

ดี
(3)

พอใช้
(2)

ควรปรับปรุง
(1)

1.การคิดวิเคราะห์
2.การเขียนสื่อความ
3.มีความคิดสร้างสรรค์
4.ประโยชน์ในการนาข้อมูลไปใช้

คะแนนเต็ม 12 คะแนน ได้ .............คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1.การคิดวิเคราะห์
3 คะแนน = มีการจับประเด็นสาคัญ ขยายความ ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบและสรุปความคิดรวบยอด
ได้ดี
2 คะแนน = มีการจับประเด็นสาคัญได้ แต่ขยายความหรือยกตัวอย่างไม่ได้
1 คะแนน = มีการจับประเด็นสาคัญได้น้อย
2. การเขียนสื่อความ
3 คะแนน = เขียนสื่อความได้ถูกต้องตามขรวิธี ตรงประเด็นและเข้าใจง่าย
2 คะแนน = เขียนสื่อความไม่ถูกต้องตามขรวิธี 2-3 แห่ง ตรงประเด็น
1 คะแนน = เขียนสื่อความได้น้อย ไม่ตรงประเด็น
3. มีความคิดสร้างสรรค์
3 คะแนน = ผลงานมีรูปแบบน่าสนใจ มีความสัมพันธ์กับหัวข้อที่กาหนด ระบายสีได้สวยงาม
2 คะแนน = ผลงานมีความสัมพันธ์กับหัวข้อที่กาหนด แต่ไม่มีความดึงดูดความสนใจ
1 คะแนน = ผลงานมีความสัมพันธ์กับกับข้อที่กาหนดน้อยมาก
4. ประโยชน์ของการนาข้อมูลไปใช้
3 คะแนน = สามารถนาไปประยุกต์กับสถานการณ์ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
2 คะแนน = สามารถนาไปประยุกต์กับสถานการณ์ในชีวิตประจาวันได้บ้าง
1 คะแนน = สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก

แบบการประเมินใบงาน
สิ่งที่ต้องประเมิน
1. บทเรียน

วิธีการวัดผล

ประเด็นที่ประเมิน

แบบประเมินผล

- การคิดวิเคราะห์

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน = มีการจับประเด็นสาคัญ ขยายความ
ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบและสรุปความคิดรวบยอดได้ดี
2 คะแนน = มีการจับประเด็นสาคัญได้ แต่ขยายความหรือ
ยกตัวอย่างไม่ได้
1 คะแนน = มีการจับประเด็นสาคัญได้น้อย

- การเขียนสื่อความ

3 คะแนน = เขียนสื่อความได้ถูกต้องตามอักขรวิธี ตรง
ประเด็นและ เข้าใจง่าย
2 คะแนน = เขียนสื่อความไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี 2-3
แห่ง ตรงประเด็น
1 คะแนน = เขียนสื่อความได้น้อย ไม่ตรงประเด็น

- มีความคิด
สร้างสรรค์

3 คะแนน = ผลงานมีรูปแบบน่าสนใจ มีความสัมพันธ์กับ
หัวข้อที่กาหนด ระบายสีได้สวยงาม
2 คะแนน = ผลงานมีความสัมพันธ์กับหัวข้อที่กาหนด แต่
ไม่ดึงดูดความสนใจ
1 คะแนน = ผลงานมีความสัมพันธ์กับหัวข้อที่กาหนดน้อย
มาก

- ประโยชน์ของการ
นาข้อมูลไปใช้

3 คะแนน = สามารถนาไปประยุกต์กับสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
2 คะแนน = สามารถนาไปประยุกต์กับสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวันได้บ้าง
1 คะแนน = สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก

การประเมินผล คะแนน 12 -9 = ดี (3)

คะแนน 8 - 5 = พอใช้ (2)

คะแนน 4 - 0 = ควรปรับปรุง (1)

แบบบันทึกการสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคล
ครั้งที่ ………… เรื่อง ................................................................
รหัสวิชา .......................... ภาคเรียนที่…....ปีการศึกษา………… ชั้น................ โรงเรียน ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

พฤติกรรม / ระดับคะแนน
ความ การมีส่วน การตอบ
การ
ทางาน
สนใจใน ร่วมใน
คาถาม ยอมรับฟัง ตามที่
การทา การแสดง
ความ
ได้รับ
กิจกรรม
ความ
คิดเห็น มอบหมาย
คิดเห็น
ผู้อื่น
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ระดับ 3 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ดี
ระดับ 2 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ 60 ( 9 คะแนน )

รวม

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 15
คะแนน 13 - 15 หมายถึง ดี
คะแนน 9 - 12 หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 5 - 8 หมายถึง ปรับปรุง
ลงชื่อ ................................................
( นายสุดตา ชูรัตน์
)
ครูผู้สอน

แบบประเมินความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมความรับผิดชอบ
ชื่อกลุ่ม........................................................................................................
คาชี้แจง : ให้ใส่หมายเลขลงในช่องตามความเป็นจริง
รายการ ความ
รับผิดชอบต่อ
การเรียน
สมาชิกกลุ่ม
1………………..
2……………….
3………………
4………………
5………………
6………………
รวม
คะแนนเฉลี่ย

3

2

1

ความ
รับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติ
หน้าที่
3 2 1

ความ
รับผิดชอบต่อ
การกระทาของ
ตน
3 2 1

ความ
รับผิดชอบต่อ
เพื่อน
3 2

รวม

1

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
ความหมาย

2.51 – 3.50
ดี

1.51 – 2.50
พอใช้

1.00 – 1.50
ปรับปรุง

ลงชื่อ ..................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………………….)

เกณฑ์การประเมินความตระหนักรู้คุณธรรมด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน
รายการประเมิน
1.ความรับผิดชอบต่อการ
3 คะแนน
เรียน
1.1 ความเอาใจใส่ต่อการ เมื่อเกิดปัญหาหรือไม่
เรียน
เข้าใจบทเรียนทุกครั้งมัก
ซักถามและมีความ
พยายามในการค้นคว้า
คาตอบ
1.2 การเข้าห้องเรียน
เข้าห้องเรียนแล้วส่งงาน
และการส่งงานที่ได้รับ
ที่ได้รับมอบหมายตรง
มอบหมาย
ตามเวลาทุกครั้ง
1.3 การสืบเสาะแสวงหา สืบเสาะหาความรู้ที่เป็น
ความรู้
ประโยชน์จาก
แหล่งข้อมูลอยู่เสมอ
1.4 ความพยายามและ มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติ
เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้สาเร็จ
กิจกรรมการเรียนรู้
ทุกครั้ง
1.5 การใช้และการเก็บ เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์การเรียน (การใช้ ทุกครั้งได้ถูกวิธีและเป็น
คอมพิวเตอร์)
ระเบียบเรียบร้อย

คาอธิบายคุณภาพ
2 คะแนน
ส่วนใหญ่เมื่อเกิดปัญหา
หรือไม่เข้าใจบทเรียนมัก
ซักถามและมีความ
พยายามในการค้นหา
คาตอบ
ส่วนใหญ่เข้าห้องเรียน
และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามเวลา
สืบเสาะความรู้ที่เป็น
ประโยชน์จากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ
มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้สาเร็จ
อยู่เสมอ
เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ได้อย่างถูกวิธีและเป็น
ระเบียบเกือบทุกครั้ง

1 คะแนน
เมื่อเกิดปัญหาหรือไม่
เข้าใจบทเรียนมักซักถาม
และมีความพยายามใน
การค้นหาคาตอบเป็น
บางครั้ง
เข้าห้องเรียนและส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตรง
ตามเวลาเป็นบางครั้ง
สืบเสาะความรู้ที่เป็นแระ
โยชน์จากแหล่งความรู้
ต่างๆเป็นบางครั้ง
มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้
สาเร็จเป็นบางครั้ง
เก็บอุปกรณ์การทดลอง
ได้อย่างถูกวิธีและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
บางครั้ง

เกณฑ์การประเมินความตระหนักรู้คุณธรรมด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
รายการประเมิน
2. ความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่และงาน
3 คะแนน
ที่ได้รับมอบหมาย
2.1 การปฏิบัติหน้าที่ที่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
ได้รับมอบหมายได้สาเร็จ
ลุล่วงทุกครั้ง
2.2 การปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อตกลงและระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้อยู่
กฎเกณฑ์
เสมอ
2.3 การทางานตาม
ทางานที่ได้รับมอบหมาย
กาหนดเวลา
เสร็จทันตามเวลาที่
กาหนดทุกครั้ง
2.4 การปฏิบัติงานได้เป็น สามารถวางแผนทางาน
ระเบียบขั้นตอนการ
ได้ตามขั้นตอนและ
วางแผนในการทางาน
เหมาะสมกับกิจกรรมที่
กาหนดไว้
2.5 การปรับปรุงและ
มีความพยายามที่จะ
แก้ไขการทางานของตน ปรับปรุงแก้ไขการทางาน
ได้ดียิ่งขึ้น
ของตนให้มีผลงานที่ดี
และมีคุณภาพอยู่เสมอ

คาอธิบายคุณภาพ
2 คะแนน

1 คะแนน

สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายได้สาเร็จ
ลุล่วงเป็นส่วนใหญ่
ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้เป็น
ส่วนใหญ่
ทางานที่ได้รับมอบหมาย
เสร็จทันตามเวลาที่
กาหนดเป็นส่วนใหญ่
สามารถวางแผนการ
ทางานได้เหมาะสมกับ
กิจกรรมที่กาหนดไว้

สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายได้สาเร็จ
ลุล่วงเป็นบางครั้ง
ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้เป็น
บางครั้ง
ทางานที่ได้รับมอบหมาย
เสร็จทันตามเวลาที่
กาหนดเป็นบางครั้ง
สามารถวางแผนการ
ทางานได้แต่ไม่เหมาะสม
กับกิจกรรมที่กาหนดไว้

มีความพยายามที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขการทางาน
ของตนให้มีผลงานที่ดี
และมีคุณภาพ

มีความพยายามที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขการทางาน
ของตนให้มีผลงานที่ดี
และมีคุณภาพเป็น
บางครั้ง

เกณฑ์การประเมินความตระหนักรู้คุณธรรมด้านความรับผิดชอบต่อการกระทาของตน
รายการประเมิน
3. ความรับผิดชอบต่อ
การกระทาของตน
3.1 การยอมรับผลของ
การกระทาของตนที่เป็น
ทั้งผลดีผลเสีย
3.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่จะทา
ให้เกิดผลดี
3.3 รอบคอบ มีเหตุผลใน
การคิดและตัดสินใจ

คาอธิบายคุณภาพ
3 คะแนน
ยอมรับผลการกระทา
ของตนเองทั้งในทางดี
และไม่ดีทุกครั้ง

สามารถปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีมี
ประโยชน์อยู่เสมอ
ทุกครั้งจะแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล มี
ความรอบคอบในการ
ตัดสินใจ
3.4 ประพฤติอย่าง
สามารถประพฤติตนได้
เหมาะสม ควบคุมตนเอง อย่างเหมาะสมควบคุม
ได้
ตนเองจากสถานการณ์
ต่างต่างๆที่ไม่เหมาะสม
ได้ทุกครั้ง
3.5 ความอดทนในการ ส่วนใหญ่มีความอกทน
ทางาน
ต่อการทางานแม้การ
ทางานจะมีปัญหายุ่งยาก
และใช้เวลานาน

2 คะแนน
ยอมรับผลของการ
กระทาของตนเองทั้ง
ในทางที่ดีและไม่ดี
สามารถปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีมี
ประโยชน์ได้เป็นส่วนใหญ่
แสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผลและ มีความ
รอบคอบในการตัดสินใจ
เป็นส่วนใหญ่
สามารถประพฤติตนได้
อย่างเหมาะสมควบคุม
ตนเองจากสถานการณ์
ต่างๆที่ไม่เหมาะสมได้
เป็นส่วนใหญ่
มีความอดทนต่อการ
ทางานได้เป็นบางครั้งแม้
การทางานจะมีปัญหา
ยุ่งยากและใช้เวลานาน

1 คะแนน
ยอมรับผลของการ
กระทาของตนเองทั้ง
ในทางที่ดีและไม่ดีเป็น
บางครั้ง
สามารถปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีมี
ประโยชน์ได้เป็นบางครั้ง
แสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผลและ มีความ
รอบคอบในการตัดสินใจ
เป็นบางครั้ง
สามารถประพฤติตนได้
อย่างเหมาะสม ควบคุม
ตนเองจากสถานการณ์
ต่างๆที่ไม่เหมาะสมได้
เป็นบางครั้ง
มีความอดทนน้อยในการ
ทางานที่มีปัญหาและใช้
เวลานาน

เกณฑ์การประเมินความตระหนักรู้คุณธรรมด้านคุณธรรมด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อน
รายการประเมิน
4. ความรับผิดชอบต่อ
เพื่อน
4.1 มีส่วนร่วมในการ
ทางานกลุ่ม

คาอธิบายคุณภาพ
3 คะแนน

ให้ความร่วมมือในการ
ทางานกลุ่มและ
ปฏิบัติงานที่สมาชิกใน
กลุ่มมอบหมายด้วยความ
เต็มใจทุกครั้ง
4.2 แนะนาตักเตือนและ ส่วนใหญ่สามารถแนะนา
ให้อภัยเมื่อเพื่อนกระทา ตักเตือนและให้อภัย
ผิด
เพื่อนเมื่อเพื่อนกระทาผิด
4.3 ให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนอย่างเหมาะสม
4.4 การยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น

4.5 การแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบตามความ
เหมาะสม

2 คะแนน
ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ
ในการทางานกลุ่มและ
ปฏิบัติงานที่สมาชิกใน
กลุ่มมอบหมายได้

1 คะแนน

ให้ความร่วมมือในการ
ทางานกลุ่มและ
ปฏิบัติงานที่สมาชิกใน
กลุ่มมอบหมายได้เป็น
บางครั้ง
แนะนาตักเตือนและให้ ไม่สามารถแนะนา
อภัยเพื่อนเมื่อเพื่อน
ตักเตือนเพื่อนได้อภัยเมื่อ
กระทาผิดได้เป็นบางครั้ง เพื่อนกระทาผิดเป็น
บางครั้ง
ให้ความช่วยเหลือเพื่อน ส่วนใหญ่ให้ความ
ไห้ความช่วยเหลือเพื่อน
ในการทางานหรือกระทา ช่วยเหลือเพื่อนทางาน
ในการทางานหรือทา
กิจกรรมต่างๆได้อย่าง
หรือทากิจกรรมต่างๆได้ กิจกรรมต่างๆได้อย่าง
เหมาะสมทุกครั้ง
อย่างเหมาะสม
เหมาะสมเป็นบางครั้ง
ยอมรับฟังความคิดเห็นที่ ยอมรับฟังความคิดเห็นที่ ไม่ยอมรับฟังความ
ดีและมีเหตุผลของผู้อื่น ดีและมีเหตุผลของผู้อื่น คิดเห็นของผู้อื่น มักมี
ทุกครั้ง ไม่ยึดความ
บ้างแต่บางครั้งจะยึด
ความคิดเห็นของตนแต่
คิดเห็นของตนแต่ฝ่าย
ความคิดเห็นของตน
ฝ่ายเดียว
เดียว
มีส่วนร่วมในการแบ่ง
ขาดการมีส่วนร่วมในการ ขาดการมีส่วนร่วมในการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบงาน
งานกลุ่มของตนและเลือก กลุ่มของตนและเลือก
กลุ่มของตนปฏิบัติงานที่
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ ไม่เหมาะสมกับ
ความสามารถของตน
ความสามารถของตน
ความสามารถของตน

บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ .........................................................ครูผู้สอน
(นายสุดตา ชูรัตน์)
ครู คศ.2
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ......................................................... หัวหน้ากลุ่มสาระฯ กอท.
(นางศุภาลัย ตันปิน )
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ..........................................................
(นางสาวจิรภัค เชื้อแก้วจิญดา)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การปรับแต่งภาพ
เรื่อง การทารูปทรง ด้วยคาสั่ง transparent 3D และ shadow
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อครูผู้สอน นายสุดตา ชูรัตน์

รหัสวิชา ง 16101
ประถมศึกษาปีที่ 6
เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง
ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)

สาระสาคัญ
การทารูปทรง ด้วยคาสั่ง transparent 3D และ shadow เป็นการปรับแต่งหนังสือด้วยเมนูต่างๆ
เพื่อทาให้หนังสือดูน่าสนใจขึ้น และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น การจัดการสารบัญของหนังสือก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะ
ทาให้หนังสือมีความเป็นระเบียบ ค้นหาหัวข้อที่ต้องการได้ง่ายถือว่าเป็นสิ่งจาเป็นในการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.6/1 บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา
ง 3.1 ป.6/2 ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล
ง 4.1 ป.6/2 ระบุความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ
ผลการเรียนรู้
รู้และเข้าใจวิธีการทารูปทรง ด้วยคาสั่ง transparent 3D และ shadow เป็นมาใช้ในการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายวิธีการทารูปทรง ด้วยคาสั่ง transparent 3D และ shadow เป็น ได้ (K)
2. นักเรียนสามารถทารูปทรง ด้วยคาสั่ง transparent 3D และ shadow เป็นได้ (P)
3. นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง (p)
4. นักเรียนมีความมีความรับผิดชอบ และมีเจตคติที่ดีในการทางานที่ได้รับมอบหมาย (A)
สาระการเรียนรู้
- การทารูปทรง ด้วยคาสั่ง transparent 3D และ shadow เป็น
สมรรถนะสาคัญของการเรียนรู้
1. ความสามารถในการคิด

2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
ชิ้นงาน / ภาระงาน
- ใบงานที่ 1.17 เรื่อง การทารูปทรง ด้วยคาสั่ง transparent 3D และ shadow
กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูให้นักเรียนเข้าแถวให้เป็นระเบียบ ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายระหว่างรอเข้า
ห้องเรียนและตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียน เพื่อตรวจเช็คจานวนนักเรียนที่เข้าเรียน
2. ครูให้นักเรียนเปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นครูก็ให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Flip Album Pro ขึ้นมา
3. ครูบอกเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนในวันนี้
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 Learning to Question : ตั้งคาถาม
- ครูตรวจเช็คงานของนักเรียนและสอบถามเกี่ยวกับวิธีการสร้าง e-book ที่ได้สร้างมาแล้ว
ขั้นที่ 2 Learning to Search : แสวงหาสารสนเทศ
- ครูให้นักเรียนเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์ Google site
เรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
- ครูอธิบายและสาธิตวิธีการทารูปทรง ด้วยคาสั่ง transparent 3D และ shadow ให้
นักเรียนดูจนกว่านักเรียนจะเข้าใจ
ขั้นที่ 3 Learning to Construct : สร้างความรู้
- ให้นักเรียนทาใบงานที่ 1.17 เรื่อง การทารูปทรง ด้วยคาสั่ง transparent 3D และ
shadow
ขั้นที่ 4 Learning to Communicate : สื่อสาร
- ครูคอยเดินดูนักเรียนเป็นระยะเพื่อคอยดูว่านักเรียนสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ คอยให้ความ
ช่วยเหลือ แนะนาเวลาที่นักเรียนมีปัญหา
ขั้นที่ 5 Learning to Serve : ตอบแทนสังคม
- เมื่อนักเรียนเข้าใจและทางานของตนเองเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนช่วยเดินดูเพื่อนที่ยังทางาน
ไม่เสร็จและคอยช่วยบอกเวลาเพื่อนมีปัญหา

กิจกรรมสรุปบทเรียน
1. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนไปในวันนี้
2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปขั้นตอนการทารูปทรง ด้วยคาสั่ง transparent 3D และ shadow
3. ครูบอกนักเรียนว่าสัปดาห์หน้าจะเรียนเรื่องอะไร เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อม
สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้
1. สื่อการสอน Google site เรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
2. ใบงานที่ 1.17 เรื่อง การทารูปทรง ด้วยคาสั่ง transparent 3D และ shadow
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4. www.krucom.net

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายวิธีการทารูปทรง ด้วย
คาสั่ง transparent 3D และ shadow เป็น
ได้ (K)
2. นักเรียนสามารถทารูปทรง ด้วยคาสั่ง
transparent 3D และ shadow เป็นได้ (P)

3. นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง (p)

4. นักเรียนมีความมีความรับผิดชอบ และมี
เจตคติที่ดีในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
(A)

วิธีการวัดผล
ตรวจใบงาน

เครื่องมือวัดผล
ใบงาน

เกณฑ์การวัดผล
ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์

การสังเกตและ
ประเมินผล
พฤติกรรม
รายบุคคล
การสังเกตและ
ประเมินผล
พฤติกรรม
รายบุคคล
การสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมความ
รับผิดชอบ

แบบสังเกตพฤติ
กรรมายบุคคล

ระดับคุณภาพ 9
ผ่านเกณฑ์

แบบสังเกตพฤติ
กรรมายบุคคล

ระดับคุณภาพ 9
ผ่านเกณฑ์

แบบประเมินความ ระดับคุณภาพ 9
ตระหนักรู้ด้าน
ผ่านเกณฑ์
คุณธรรมความ
รับผิดชอบ

แบบประเมินผลงาน
วิชา...............................................หน่วยที่................เรื่อง...........................................................................
ชื่อ......................................................................................................ชั้น..............เลขที่.............................

รายการ

ดี
(3)

พอใช้
(2)

ควรปรับปรุง
(1)

1.การคิดวิเคราะห์
2.การเขียนสื่อความ
3.มีความคิดสร้างสรรค์
4.ประโยชน์ในการนาข้อมูลไปใช้

คะแนนเต็ม 12 คะแนน ได้ .............คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1.การคิดวิเคราะห์
3 คะแนน = มีการจับประเด็นสาคัญ ขยายความ ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบและสรุปความคิดรวบยอด
ได้ดี
2 คะแนน = มีการจับประเด็นสาคัญได้ แต่ขยายความหรือยกตัวอย่างไม่ได้
1 คะแนน = มีการจับประเด็นสาคัญได้น้อย
2. การเขียนสื่อความ
3 คะแนน = เขียนสื่อความได้ถูกต้องตามขรวิธี ตรงประเด็นและเข้าใจง่าย
2 คะแนน = เขียนสื่อความไม่ถูกต้องตามขรวิธี 2-3 แห่ง ตรงประเด็น
1 คะแนน = เขียนสื่อความได้น้อย ไม่ตรงประเด็น
3. มีความคิดสร้างสรรค์
3 คะแนน = ผลงานมีรูปแบบน่าสนใจ มีความสัมพันธ์กับหัวข้อที่กาหนด ระบายสีได้สวยงาม
2 คะแนน = ผลงานมีความสัมพันธ์กับหัวข้อที่กาหนด แต่ไม่มีความดึงดูดความสนใจ
1 คะแนน = ผลงานมีความสัมพันธ์กับกับข้อที่กาหนดน้อยมาก
4. ประโยชน์ของการนาข้อมูลไปใช้
3 คะแนน = สามารถนาไปประยุกต์กับสถานการณ์ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
2 คะแนน = สามารถนาไปประยุกต์กับสถานการณ์ในชีวิตประจาวันได้บ้าง
1 คะแนน = สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก

แบบการประเมินใบงาน
สิ่งที่ต้องประเมิน
1. บทเรียน

วิธีการวัดผล

ประเด็นที่ประเมิน

แบบประเมินผล

- การคิดวิเคราะห์

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน = มีการจับประเด็นสาคัญ ขยายความ
ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบและสรุปความคิดรวบยอดได้ดี
2 คะแนน = มีการจับประเด็นสาคัญได้ แต่ขยายความหรือ
ยกตัวอย่างไม่ได้
1 คะแนน = มีการจับประเด็นสาคัญได้น้อย

- การเขียนสื่อความ

3 คะแนน = เขียนสื่อความได้ถูกต้องตามอักขรวิธี ตรง
ประเด็นและ เข้าใจง่าย
2 คะแนน = เขียนสื่อความไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี 2-3
แห่ง ตรงประเด็น
1 คะแนน = เขียนสื่อความได้น้อย ไม่ตรงประเด็น

- มีความคิด
สร้างสรรค์

3 คะแนน = ผลงานมีรูปแบบน่าสนใจ มีความสัมพันธ์กับ
หัวข้อที่กาหนด ระบายสีได้สวยงาม
2 คะแนน = ผลงานมีความสัมพันธ์กับหัวข้อที่กาหนด แต่
ไม่ดึงดูดความสนใจ
1 คะแนน = ผลงานมีความสัมพันธ์กับหัวข้อที่กาหนดน้อย
มาก

- ประโยชน์ของการ
นาข้อมูลไปใช้

3 คะแนน = สามารถนาไปประยุกต์กับสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
2 คะแนน = สามารถนาไปประยุกต์กับสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวันได้บ้าง
1 คะแนน = สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก

การประเมินผล คะแนน 12 -9 = ดี (3)

คะแนน 8 - 5 = พอใช้ (2)

คะแนน 4 - 0 = ควรปรับปรุง (1)

แบบบันทึกการสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคล
ครั้งที่ ………… เรื่อง ................................................................
รหัสวิชา .......................... ภาคเรียนที่…....ปีการศึกษา………… ชั้น................ โรงเรียน ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

พฤติกรรม / ระดับคะแนน
ความ การมีส่วน การตอบ
การ
ทางาน
สนใจใน ร่วมใน
คาถาม ยอมรับฟัง ตามที่
การทา การแสดง
ความ
ได้รับ
กิจกรรม
ความ
คิดเห็น มอบหมาย
คิดเห็น
ผู้อื่น
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ระดับ 3 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ดี
ระดับ 2 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ 60 ( 9 คะแนน )

รวม

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 15
คะแนน 13 - 15 หมายถึง ดี
คะแนน 9 - 12 หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 5 - 8 หมายถึง ปรับปรุง
ลงชื่อ ................................................
( นายสุดตา ชูรัตน์
)
ครูผู้สอน

แบบประเมินความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมความรับผิดชอบ
ชื่อกลุ่ม........................................................................................................
คาชี้แจง : ให้ใส่หมายเลขลงในช่องตามความเป็นจริง
รายการ ความ
รับผิดชอบต่อ
การเรียน
สมาชิกกลุ่ม
1………………..
2……………….
3………………
4………………
5………………
6………………
รวม
คะแนนเฉลี่ย

3

2

1

ความ
รับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติ
หน้าที่
3 2 1

ความ
รับผิดชอบต่อ
การกระทาของ
ตน
3 2 1

ความ
รับผิดชอบต่อ
เพื่อน
3 2

รวม

1

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
ความหมาย

2.51 – 3.50
ดี

1.51 – 2.50
พอใช้

1.00 – 1.50
ปรับปรุง

ลงชื่อ ..................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………………….)

เกณฑ์การประเมินความตระหนักรู้คุณธรรมด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน
รายการประเมิน
1.ความรับผิดชอบต่อการ
3 คะแนน
เรียน
1.1 ความเอาใจใส่ต่อการ เมื่อเกิดปัญหาหรือไม่
เรียน
เข้าใจบทเรียนทุกครั้งมัก
ซักถามและมีความ
พยายามในการค้นคว้า
คาตอบ
1.2 การเข้าห้องเรียน
เข้าห้องเรียนแล้วส่งงาน
และการส่งงานที่ได้รับ
ที่ได้รับมอบหมายตรง
มอบหมาย
ตามเวลาทุกครั้ง
1.3 การสืบเสาะแสวงหา สืบเสาะหาความรู้ที่เป็น
ความรู้
ประโยชน์จาก
แหล่งข้อมูลอยู่เสมอ
1.4 ความพยายามและ มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติ
เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้สาเร็จ
กิจกรรมการเรียนรู้
ทุกครั้ง
1.5 การใช้และการเก็บ เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์การเรียน (การใช้ ทุกครั้งได้ถูกวิธีและเป็น
คอมพิวเตอร์)
ระเบียบเรียบร้อย

คาอธิบายคุณภาพ
2 คะแนน
ส่วนใหญ่เมื่อเกิดปัญหา
หรือไม่เข้าใจบทเรียนมัก
ซักถามและมีความ
พยายามในการค้นหา
คาตอบ
ส่วนใหญ่เข้าห้องเรียน
และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามเวลา
สืบเสาะความรู้ที่เป็น
ประโยชน์จากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ
มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้สาเร็จ
อยู่เสมอ
เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ได้อย่างถูกวิธีและเป็น
ระเบียบเกือบทุกครั้ง

1 คะแนน
เมื่อเกิดปัญหาหรือไม่
เข้าใจบทเรียนมักซักถาม
และมีความพยายามใน
การค้นหาคาตอบเป็น
บางครั้ง
เข้าห้องเรียนและส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตรง
ตามเวลาเป็นบางครั้ง
สืบเสาะความรู้ที่เป็นแระ
โยชน์จากแหล่งความรู้
ต่างๆเป็นบางครั้ง
มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้
สาเร็จเป็นบางครั้ง
เก็บอุปกรณ์การทดลอง
ได้อย่างถูกวิธีและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
บางครั้ง

เกณฑ์การประเมินความตระหนักรู้คุณธรรมด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
รายการประเมิน
2. ความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่และงาน
3 คะแนน
ที่ได้รับมอบหมาย
2.1 การปฏิบัติหน้าที่ที่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
ได้รับมอบหมายได้สาเร็จ
ลุล่วงทุกครั้ง
2.2 การปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อตกลงและระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้อยู่
กฎเกณฑ์
เสมอ
2.3 การทางานตาม
ทางานที่ได้รับมอบหมาย
กาหนดเวลา
เสร็จทันตามเวลาที่
กาหนดทุกครั้ง
2.4 การปฏิบัติงานได้เป็น สามารถวางแผนทางาน
ระเบียบขั้นตอนการ
ได้ตามขั้นตอนและ
วางแผนในการทางาน
เหมาะสมกับกิจกรรมที่
กาหนดไว้
2.5 การปรับปรุงและ
มีความพยายามที่จะ
แก้ไขการทางานของตน ปรับปรุงแก้ไขการทางาน
ได้ดียิ่งขึ้น
ของตนให้มีผลงานที่ดี
และมีคุณภาพอยู่เสมอ

คาอธิบายคุณภาพ
2 คะแนน

1 คะแนน

สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายได้สาเร็จ
ลุล่วงเป็นส่วนใหญ่
ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้เป็น
ส่วนใหญ่
ทางานที่ได้รับมอบหมาย
เสร็จทันตามเวลาที่
กาหนดเป็นส่วนใหญ่
สามารถวางแผนการ
ทางานได้เหมาะสมกับ
กิจกรรมที่กาหนดไว้

สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายได้สาเร็จ
ลุล่วงเป็นบางครั้ง
ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้เป็น
บางครั้ง
ทางานที่ได้รับมอบหมาย
เสร็จทันตามเวลาที่
กาหนดเป็นบางครั้ง
สามารถวางแผนการ
ทางานได้แต่ไม่เหมาะสม
กับกิจกรรมที่กาหนดไว้

มีความพยายามที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขการทางาน
ของตนให้มีผลงานที่ดี
และมีคุณภาพ

มีความพยายามที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขการทางาน
ของตนให้มีผลงานที่ดี
และมีคุณภาพเป็น
บางครั้ง

เกณฑ์การประเมินความตระหนักรู้คุณธรรมด้านความรับผิดชอบต่อการกระทาของตน
รายการประเมิน
3. ความรับผิดชอบต่อ
การกระทาของตน
3.1 การยอมรับผลของ
การกระทาของตนที่เป็น
ทั้งผลดีผลเสีย
3.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่จะทา
ให้เกิดผลดี
3.3 รอบคอบ มีเหตุผลใน
การคิดและตัดสินใจ

คาอธิบายคุณภาพ
3 คะแนน
ยอมรับผลการกระทา
ของตนเองทั้งในทางดี
และไม่ดีทุกครั้ง

สามารถปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีมี
ประโยชน์อยู่เสมอ
ทุกครั้งจะแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล มี
ความรอบคอบในการ
ตัดสินใจ
3.4 ประพฤติอย่าง
สามารถประพฤติตนได้
เหมาะสม ควบคุมตนเอง อย่างเหมาะสมควบคุม
ได้
ตนเองจากสถานการณ์
ต่างต่างๆที่ไม่เหมาะสม
ได้ทุกครั้ง
3.5 ความอดทนในการ ส่วนใหญ่มีความอกทน
ทางาน
ต่อการทางานแม้การ
ทางานจะมีปัญหายุ่งยาก
และใช้เวลานาน

2 คะแนน
ยอมรับผลของการ
กระทาของตนเองทั้ง
ในทางที่ดีและไม่ดี
สามารถปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีมี
ประโยชน์ได้เป็นส่วนใหญ่
แสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผลและ มีความ
รอบคอบในการตัดสินใจ
เป็นส่วนใหญ่
สามารถประพฤติตนได้
อย่างเหมาะสมควบคุม
ตนเองจากสถานการณ์
ต่างๆที่ไม่เหมาะสมได้
เป็นส่วนใหญ่
มีความอดทนต่อการ
ทางานได้เป็นบางครั้งแม้
การทางานจะมีปัญหา
ยุ่งยากและใช้เวลานาน

1 คะแนน
ยอมรับผลของการ
กระทาของตนเองทั้ง
ในทางที่ดีและไม่ดีเป็น
บางครั้ง
สามารถปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีมี
ประโยชน์ได้เป็นบางครั้ง
แสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผลและ มีความ
รอบคอบในการตัดสินใจ
เป็นบางครั้ง
สามารถประพฤติตนได้
อย่างเหมาะสม ควบคุม
ตนเองจากสถานการณ์
ต่างๆที่ไม่เหมาะสมได้
เป็นบางครั้ง
มีความอดทนน้อยในการ
ทางานที่มีปัญหาและใช้
เวลานาน

เกณฑ์การประเมินความตระหนักรู้คุณธรรมด้านคุณธรรมด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อน
รายการประเมิน
4. ความรับผิดชอบต่อ
เพื่อน
4.1 มีส่วนร่วมในการ
ทางานกลุ่ม

คาอธิบายคุณภาพ
3 คะแนน

ให้ความร่วมมือในการ
ทางานกลุ่มและ
ปฏิบัติงานที่สมาชิกใน
กลุ่มมอบหมายด้วยความ
เต็มใจทุกครั้ง
4.2 แนะนาตักเตือนและ ส่วนใหญ่สามารถแนะนา
ให้อภัยเมื่อเพื่อนกระทา ตักเตือนและให้อภัย
ผิด
เพื่อนเมื่อเพื่อนกระทาผิด
4.3 ให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนอย่างเหมาะสม
4.4 การยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น

4.5 การแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบตามความ
เหมาะสม

2 คะแนน
ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ
ในการทางานกลุ่มและ
ปฏิบัติงานที่สมาชิกใน
กลุ่มมอบหมายได้

1 คะแนน

ให้ความร่วมมือในการ
ทางานกลุ่มและ
ปฏิบัติงานที่สมาชิกใน
กลุ่มมอบหมายได้เป็น
บางครั้ง
แนะนาตักเตือนและให้ ไม่สามารถแนะนา
อภัยเพื่อนเมื่อเพื่อน
ตักเตือนเพื่อนได้อภัยเมื่อ
กระทาผิดได้เป็นบางครั้ง เพื่อนกระทาผิดเป็น
บางครั้ง
ให้ความช่วยเหลือเพื่อน ส่วนใหญ่ให้ความ
ไห้ความช่วยเหลือเพื่อน
ในการทางานหรือกระทา ช่วยเหลือเพื่อนทางาน
ในการทางานหรือทา
กิจกรรมต่างๆได้อย่าง
หรือทากิจกรรมต่างๆได้ กิจกรรมต่างๆได้อย่าง
เหมาะสมทุกครั้ง
อย่างเหมาะสม
เหมาะสมเป็นบางครั้ง
ยอมรับฟังความคิดเห็นที่ ยอมรับฟังความคิดเห็นที่ ไม่ยอมรับฟังความ
ดีและมีเหตุผลของผู้อื่น ดีและมีเหตุผลของผู้อื่น คิดเห็นของผู้อื่น มักมี
ทุกครั้ง ไม่ยึดความ
บ้างแต่บางครั้งจะยึด
ความคิดเห็นของตนแต่
คิดเห็นของตนแต่ฝ่าย
ความคิดเห็นของตน
ฝ่ายเดียว
เดียว
มีส่วนร่วมในการแบ่ง
ขาดการมีส่วนร่วมในการ ขาดการมีส่วนร่วมในการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบงาน
งานกลุ่มของตนและเลือก กลุ่มของตนและเลือก
กลุ่มของตนปฏิบัติงานที่
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ ไม่เหมาะสมกับ
ความสามารถของตน
ความสามารถของตน
ความสามารถของตน

บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ .........................................................ครูผู้สอน
(นายสุดตา ชูรัตน์)
ครู คศ.2
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ......................................................... หัวหน้ากลุ่มสาระฯ กอท.
(นางศุภาลัย ตันปิน )
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ..........................................................
(นางสาวจิรภัค เชื้อแก้วจิญดา)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

