แบบนําเสนอสื่อและนวัตกรรมการศึกษา
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สื่อและนวัตกรรม
ชื่อ (สื่อและนวัตกรรม) Live “สาระ”
โดย (ชื่อ-สกุล)

นายศรัญญ ศรีพูล

โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู (ศตวรรษที่ 21) ในหนวยการเรียนรู เรื่อง การเขียนบทภาพยนตร
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ความสําคัญและความเปนมา (โดยสรุป)
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลตอระบบการศึกษา และการ
ดํารงชีวิตประจําวัน ชวยทําใหเราสามารถเขาถึงขอมูลขาวไดทุกที่ทุกเวลาผานระบบ Internet
อีกหนึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่กําลังฮิตมากในชวงนี้ คือการไลฟ (Live) สดผานทาง Facebook และ
YouTube ที่เปดโอกาสใหคนทั่วไปใชงานไดทันที อยากจะนําเสนอ หรือถายทอดสดเหตุการณอะไรก็ทําได
ตลอดเวลา นับวาสะดวกมาก แตจากการสํารวจขอมูลสวนใหญนําไปใชในทางที่ผิดและไมเกิดประโยชนตอผูรับชม
ดังนั้น ในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร รายวิชา การตัดตอวิดีโอ ทางผูสอนไดพยามสอดแทรก
เนื้อหาที่ จะใหนักเรียนผลิตสื่อวิดีทัศน (Live สด) อยางมีสาระความรู และเกิดประโยชนตอผูชมมากที่สุด
วิธีการใชสื่อ/กิจกรรมประกอบ (ถามี) / เงื่อนไขการใช
1) ยกตัวอยางการไลฟ (Live) สดผานทาง Facebook และ YouTube
2) ใหนักเรียนศึกษาใบความรูเกี่ยวกับการเขียนบทภาพยนตร
3) นักเรียนผลิตสื่อการศึกษา Live “สาระ” เวลา 5 นาที
4) ครูและนักเรียนรวมรับชมผลงาน และอภิปรายผล
เครื่องมือวัดผูเรียนหลังการใชสื่อ / ผลการเรียนรู
1) แบบทดสอบกอนเรียน หลังเรียน
2) ผลงาน/ชิ้นงาน

บทเรียนที่ไดรับ/ขอคนพบที่สําคัญ
1) นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนบทวิทยุโทรทัศน
2) นักเรียนสามารถสราง VDO สาระความรู ผานการไลฟ (Live) สดผานทาง Facebook และ YouTube
ไดอยางสรางสรรค

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา ตัดตอวิดีโอ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
หนวยการเรียนที่ 2 เรื่อง การเขียนบทภาพยนตร
เวลา 2 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 9
ติดตอสื่อสาร คนหาขอมูลผานอินเทอรเน็ต
ตัวชี้วัดที่ 11 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตาม
วัตถุประสงคของงาน
2. จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนบทภาพยนตร (K)
2. นักเรียนสามารถเขียนบทภาพยนตร ไดอยางถูกตอง (P)
3. นักเรียนรูจักใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรค และไมละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น (A)
3. สาระสําคัญ
บทภาพยนตร หมายถึง แบบรางของการสรางภาพยนตร บทภาพยนตรจะมีการบอกเลาเรื่องราววา ใคร
ทําอะไร ที่ไหน อยางไร และตองสื่อความหมายออกมาเปนภาพ โดยใชภาพเปนตัวสื่อความหมาย เปนการเขียน
อธิ บ ายรายละเอี ย ดเรื่ อ งราว เมื่ อได โ ครงสร างเรื่ อ งที่ชั ดเจนแลว จึง นํา เหตุ ก ารณม าแตกขยายเปน ฉากๆ ลง
รายละเอียดยอยๆ ใสสถานการณ ชวงเวลา สถานที่ ตัวละคร บทสนทนา บางครั้งอาจกําหนดมุมกลองหรือ ขนาด
ภาพ ใหชัดเจนเลยก็ได
4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน (เขียนใหสอดคลองกับแผนนี้)

� ความสามารถในการสื่อสาร
- นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการเขียนบทภาพยนตร ไดอยางถูกตอง

� ความสามารถในการคิด

- นักเรียนสามารถเขียนบทภาพยนตรไดอยางถูกตอง และมีความคิดสรางสรรค ไมละเมิดลิขสิทธิ์
ของผูอื่น
� ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
- นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการนําเสนอ สื่อสิ่งพิมพ ขอความ รูปภาพ หรือวิดีโอ ในการ
เรียนการสอนได
5. จุดเนนสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ทักษะศตวรรษที่ 21 (ใชเฉพาะแกนหลัก 4Cs)
√ การคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
√
ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and
Leadership)
√ ทักษะดานการสื่อสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ (Communications, Information, and Media
Literacy)
ทักษะดานชีวิตและอาชีพ
ความยืดหยุนและการปรับตัว
√ การริเริ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง
√ ทักษะสังคม และสังคมขามวัฒนธรรม
การเปนผูสรางหรือผูผลิต และความรับผิดชอบเชื่อถือได
ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ
คุณลักษณะสําหรับศตวรรษที่ 21
คุณลักษณะดานการทํางาน ไดแก การปรับตัว ความเปนผูนํา
คุณลักษณะดานการเรียนรู ไดแก การชี้นําตนเอง การตรวจสอบการเรียนรูของตนเอง
√ คุณลักษณะดานศีลธรรม ไดแก เคารพผูอื่น ความซื่อสัตย สํานึกพลเมือง
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1) นําเขาสูบทเรียน ครูอธิบายวาเทคโนโลยีสารสนเทศที่กําลังฮิตมากในชวงนี้ คือการไลฟ (Live) สดผาน
ทาง Facebook และ YouTube ที่เปดโอกาสใหคนทั่วไปใชงานไดทันที อยากจะนําเสนอ หรือถายทอดสด
เหตุการณอะไรก็ทําไดตลอดเวลา นับวาสะดวกมาก แตจากการสํารวจขอมูลสวนใหญนําไปใชในทางที่ผิดและไม
เกิดประโยชนตอผูรับชม ดังนั้นนักเรียนควรใชอยางมีสติ

ขั้นสอน
1) นักเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง การเขียนบทภาพยนตร
2) นักเรียนฟงบรรยาย จากสไลดคอมพิวเตอร เรื่อง การเขียนบทภาพยนตร
3) ใหนักเรียนแบงกลุม จํานวน 6-7 คน รวมกันเขียนบทภาพยนตร เพื่อใชในการถายทําวิดีโอ (Live) สด
ผานทาง Facebook โดยเนนเนื้อหาที่เปนสาระความรู ความยาวไมเกิน 5 นาที
4) นักเรียนสงชิ้นงาน(Live) สดผานทาง Facebook ที่ https://www.facebook.com/โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี -1734752050093063/
ขั้นสรุป
1) ครู ตรวจผลงานของนักเรียน รวมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายและเสนอแนะตางๆ พรอมใหนักเรียน
ไดมีสวนรวม เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน
7. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน/รองรอยแสดงความรู)
1. นักเรียนเขียนบทภาพยนตร จํานวน 1 ชุด/คน
2. ใหนักเรียนแบงกลุม จํานวน 6-7 คน รวมกันเขียนบทภาพยนตร เพื่อใชในการถายทําวิดีโอ (Live) สด
ผานทาง Facebook โดยเนนเนื้อหาที่เปนสาระความรู ความยาวไมเกิน 5 นาที
3. นักเรียนสงบทภาพยนตรใหครูผูสอน ตรวจสอบและรวมกันวิพากย ผลงาน
4. ดําเนินการถายทําวิดีโอ(Live) สดผานทาง Facebook ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สระบุรี
8. สื่อการสอน
1) หนังสือประกอบการเรียน รายวิชา ตัดตอวิดีโอ
2) สไลดคอมพิวเตอร เรื่อง การเขียนบทภาพยนตร
3) ใบความรู เรื่อง การเขียนบทภาพยนตร
4) เว็บไซต Facebook https://www.facebook.com/โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
-1734752050093063/
9. แหลงเรียนรู
1) หนังสือประกอบการเรียน รายวิชา ตัดตอวิดีโอ
2) เว็บไซต https://krupiyadanai.wordpress.com/computer4
3) เว็บไซต https://www.youtube.com/watch?v=dcynajGpErk

10. การวัดและประเมินผล
10.1 การประเมินตามจุดประสงค/ตัวชี้วัด
จุดประสงค
1. นักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
การเขียนบท
ภาพยนตร (K)
2. นักเรียนสามารถ
เขียนบทภาพยนตร
ไดอยางถูกตอง (P)
3. นักเรียนรูจักใช
เทคโนโลยีในทาง
สรางสรรค และไม
ละเมิดลิขสิทธิ์ของ
ผูอื่น (A)

วิธีวัดการวัด
และประเมินผล

เครื่องมือวัด

เกณฑการใหคะแนน

เกณฑการผาน

ใบงาน

แบบประเมิน

10 คะแนน

5 คะแนนขึ้นไป

ชิ้นงาน/ผลงาน

แบบประเมิน

10 คะแนน

5 คะแนนขึ้นไป

แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

10 คะแนน

5 คะแนนขึ้นไป

10.2 การประเมินสมรรถนะสําคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค และทักษะศตวรรษที่ 21
ประเด็นการประเมิน
ทักษะดานการ
สรางสรรค และ
นวัตกรรม
ทักษะดานชีวิตและ
อาชีพ
คุณลักษณะสําหรับ
ศตวรรษที่ 21

แหลง

วิธีวัด

เครื่องมือวัด

ชิ้นงาน/ผลงาน

แบบประเมิน

การทํางานรวมกัน

แบบสังเกต

การใชอินเทอรเน็ต
อยางสรางสรรค
และการเคารพใน
ผลงานของผูอื่น

แบบทดสอบ

เกณฑการใหคะแนน

เกณฑการประเมินการเขียนบทภาพยนตร
องคประกอบ
เกณฑการประเมิน / น้ําหนักคะแนน
คะแนน
การประเมิน
รวม
3
2
1
1. หลักการเขียน เขียนไดถูกตองตาม
เขียนไดถูกตองตาม
เขียนไดตรงประเด็น
3
ประเด็นสําคัญ หลักการเขียน และตรง หลักการเขียน
เนื้อหา
ประเด็นสําคัญ
2. หลักการเขียน เขียนอธิบายมุมกลองได เขียนอธิบายมุมกลองได เขียนอธิบายมุมกลองได
3
อธิบายมุมกลอง
3 แบบ ขึ้นไป
2 แบบ
1 แบบ
3. การนําเสนอ นําเสนอผลงานไดชัดเจน นําเสนอผลงานไดชัดเจน นําเสนอผลงานได
4
ตรงประเด็น/ เนื้อหา
ตรงประเด็น
สาระชัดเจน มี
ความคิดสรางสรรค
รวม
10
เกณฑการตัดสินผลคะแนน
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
การสอบผานเกณฑและไมผานเกณฑ โดยกําหนดเกณฑผานรอยละ 60 เปนดังนี้
สอบผานเกณฑ คือ คะแนนรวมตั้งแต 6 - 10 คะแนน
สอบไมผานเกณฑ คือ คะแนนรวมตั้งแต 0 – 5.9 คะแนน
การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย
ชวงคะแนน
ผลการประเมิน
8 – 10
ความสามารถดานการอานออกเสียงอยูในระดับสูง
6 – 7.9
ความสามารถดานการอานออกเสียงอยูในระดับปานกลาง
0 – 5.9
ความสามารถดานการอานออกเสียงอยูในระดับต่ํา

แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมกลุม (10 คะแนน)
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ …..
ผูรับการประเมิน/กลุม .............................................................................. ระดับชั้น/หอง..................
ผูประเมิน
 ตอนเอง
 เพื่อน
 ครู
ประเมินครั้งที่ ..............................วันที่ ......................เดือน ......................................... พ.ศ...............
เรื่องที่เรียนรู.........................................................................................................................................
คําชี้แจง : ใหผูประเมินสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทําเครื่องหมาย  ใหตรงกับระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก ดี ปาน นอย นอย พฤติ
พฤติกรรม
กลาง
ที่สุด กรรมที่
(5) (4) (3) (2) (1) สังเกต
1. การทบทวนตรวจสอบความรูเดิม
2. การแสวงหาความรูใหม
3. การศึกษาและสรางความเขาใจขอมูลความรูใหม
4. การแลกเปลี่ยนความรูกับความเขาใจกับกลุม
5. การสรุปและจัดระเบียบความรู
6. การปฏิบัติ การแสดงความรูและผลงาน
7. การประยุกตใชความรู
8. การนําเสนอหนาชั้นเรียน
9. การแสดงความคิดเห็น-ถาม-ตอบ
10. การใช เก็บรักษาอุปกรณ
รวมคะแนน
ขอสังเกต หลักฐาน รองรอย อื่น ๆ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
เกณฑการใหคะแนน
- พฤติกรรมที่ดีเดนเปนที่ยอมรับและเปนแบบอยางที่ดี
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจน

ให 5 คะแนน
ให 4 คะแนน
ให 3 คะแนน

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบอยครั้ง
ให 2 คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให 1 คะแนน
- พฤติกรรมที่ไมปฏิบัติเลย
ให 0 คะแนน
หมายเหตุ นําคะแนนที่ได 50 คะแนน มาหารดวย 5 จะไดคะแนนเต็ม 10 คะแนน
แลวแปลความหมายตามเกณฑดังนี้
เกณฑการแปลความหมายของชวงคะแนน
ชวงคะแนน
9 -10
7-8
5–6
3–4
0–2

ความหมาย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมกลุม
อยูในระดับ  ดีมาก  ดี

 ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด

สรุปผลการประเมินทักษะการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุม (ผาน ตองมีคะแนนตั้งแต 5 คะแนนขึ้นไป)
 ผาน  ไมผาน
ลงชื่อ …………………………….………………….ผูประเมิน
(..................................................)
………../……………../…….….

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ประการ (10 คะแนน)
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ผูร ับการประเมิน/กลุม .............................................................................. ระดับชั้น/หอง..................
ผูประเมิน
 ตอนเอง
 เพื่อน
 ครู
ประเมินครั้งที่ ..............................วันที่ ......................เดือน ......................................... พ.ศ...............
เรื่องที่เรียนรู.........................................................................................................................................
คําชี้แจง : ใหผูประเมินสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทําเครื่องหมาย  ใหตรงกับระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ดี ดี ปาน นอย นอย ปรับ หลักฐาน
สมรรถนะดาน
รายการประเมิน
มาก
กลาง
ที่สุด ปรุง ที่เดนชัด
(5) (4) (3) (2) (1) (0)
ความสามารถ 1.1 มีความสามารถในการรับ – สงสาร
ในการสื่อสาร 1.2 มีความสามารถในการถายทอดความรู
ความคิด ความเขาใจของตนเอง โดยใชภาษา
อยางเหมาะสม
1.3 ใชวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
1.4 วิเคราะหแสดงความคิดเห็นอยางมี
เหตุผล
1.5 เขียนบันทึกเหตุการณประจําวันแลว
เลาใหเพื่อนฟงได
ความสามารถ 2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
ในการคิด
สังเคราะห
2.2 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยาง
สรางสรรค
2.3 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
2.4 มีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ
2.5 ตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกับตนเองได

สมรรถนะดาน

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดี ดี ปาน นอย นอย ปรับ หลักฐาน
มาก
กลาง
ที่สุด ปรุง ที่เดนชัด
(5) (4) (3) (2) (1) (0)

3.1 สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ
ความสามารถ ที่เผชิญได
ในการแกปญหา 3.2 ใชเหตุผลในการแกปญหา
3.3 เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง
ในสังคม
3.4 แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชใน
การปองกันและแกไขปญหา
3.5 สามารถตัดสินใจไดเหมาะสมตามวัย
ความสามารถ 5.1 เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม
ในการใช
ตามวัย
เทคโนโลยี
5.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
5.3 สามารถนําเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง
5.4 ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยาง
สรางสรรค
5.5 มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลยี
ขอสังเกต หลักฐาน รองรอย อื่น ๆ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

เกณฑการใหคะแนน
- พฤติกรรมที่ดีเดนเปนที่ยอมรับและเปนแบบอยางที่ดี
ให 5 คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
ให 4 คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจน
ให 3 คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบอยครั้ง
ให 2 คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให 1 คะแนน
- พฤติกรรมที่ไมปฏิบัติเลย
ให 0 คะแนน
นําคะแนนทั้งหมดรวมกันไดคะแนนเต็ม 125 คะแนน แลวหาร 12.5 จะไดคะแนนเต็ม 10 คะแนน
เกณฑการแปลความหมายของชวงคะแนน
ชวงคะแนน
9 -10
7-8
5–6
3–4
0–2

ความหมาย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ประการ
อยูในระดับ  ดีมาก  ดี

 ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ประการ
 ผาน  ไมผาน (ผาน ตองมีคะแนนตั้งแต 5 คะแนนขึ้นไป)
ลงชื่อ …………………………….………………….ผูประเมิน
(..................................................)
………../……………../…….….

แบบประเมินทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) (10 คะแนน)
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ …..
ผูรับการประเมิน/กลุม .............................................................................. ระดับชั้น/หอง..................
ผูประเมิน
 ตอนเอง
 เพื่อน
 ครู
ประเมินครั้งที่ ..............................วันที่ ......................เดือน ......................................... พ.ศ...............
เรื่องที่เรียนรู.........................................................................................................................................
คําชี้แจง : ใหผูประเมินสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทําเครื่องหมาย  ใหตรงกับระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ดี ดี ปาน นอย นอย ปรับ หลักฐาน
ทักษะผูเรียน
รายการประเมิน
มาก
กลาง
ที่สุด ปรุง ที่เดนชัด
ดาน
(5) (4) (3) (2) (1) (0)
ทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
ทักษะในสาระ 1. Reading (อานออก)
วิชาหลัก (Core 2. (W) Riting (เขียนได)
Subjects–3Rs) 3. (A) Rithemetics (คิดเลขเปน)
ทักษะการเรียนรู 1. Critical Thinking and Problem
และนวัตกรรม Solving (ทักษะดานการคิดอยางมี
(Learning and วิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา)
Innovation
2. Creativity and Innovation (ทักษะ
Skills – 8Cs) ดานการสรางสรรค และนวัตกรรม)
3. Cross-cultural Understanding (ทักษะ
ดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตาง
กระบวนทัศน)
4. Collaboration, Teamwork and
Leadership (ทักษะดานความรวมมือ
การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา)
5. Communications, Information, and
Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสาร
สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ)

ทักษะผูเรียน
ดาน

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดี ดี ปาน นอย นอย ปรับ
มาก
กลาง
ที่สุด ปรุง
(5) (4) (3) (2) (1) (0)

หลักฐาน
ที่เดนชัด

6. Computing and ICT Literacy
(ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)
7. Career and Learning Skills
(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู)
8. Compassion (มีคุณธรรม มีเมตตา
กรุณา มีระเบียบวินัย)
ทักษะการเรียนรูและภาวะผูนํา (2Ls)
ทักษะการ
1. Learning (ทักษะการเรียนรู)
เรียนรูและ
2. Leadership (ภาวะผูนํา)
ภาวะผูนํา(2Ls)
ขอสังเกต หลักฐาน รองรอย อื่น ๆ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

เกณฑการใหคะแนน
- พฤติกรรมที่ดีเดนเปนที่ยอมรับและเปนแบบอยางที่ดี
ให 5 คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
ให 4 คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจน
ให 3 คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบอยครั้ง
ให 2 คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให 1 คะแนน
- พฤติกรรมที่ไมปฏิบัติเลย
ให 0 คะแนน
นําคะแนนทั้งหมดรวมกันไดคะแนนเต็ม 65 คะแนน แลวหาร 6.5 จะไดคะแนนเต็ม 10 คะแนน
เกณฑการแปลความหมายของชวงคะแนน
ชวงคะแนน
9 -10
7-8
5–6
3–4
0–2

ความหมาย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ผลการประเมินทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21
อยูในระดับ  ดีมาก  ดี

 ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด

สรุปผลการทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21
 ผาน  ไมผาน (ผาน ตองมีคะแนนตั้งแต 5 คะแนนขึ้นไป)
ลงชื่อ …………………………….………………….ผูประเมิน
(..................................................)
………../……………../…….….

11. ขอเสนอแนะ(ผูใชแผนเขียนเสนอแนะ)
การไลฟ (Live) สดผานทาง Facebook และ YouTube ที่เปดโอกาสใหคนทั่วไปใชงานไดทันที อยากจะ
นําเสนอ หรือถายทอดสดเหตุการณอะไรก็ทําไดตลอดเวลา นับวาสะดวกมาก ถานํามาใชเขากับการจัดการเรียน
การสอน จะชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ เห็นควรนําไปประยุกตใชในรายวิชาอื่นตอไป
12. บันทึกหลังสอน
12.1 ผลการจัดการเรียนรู
นักเรียนจํานวน...................55......................คน
ผานจุดประสงคการเรียนรูโ ดยรวม.........55.............คน
คิดเปนรอยละ........100................
ไมผานจุดประสงคการเรียนรูโดยรวม ..................คน
คิดเปนรอยละ..............................
ไดแก
1…………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ/นักเรียนเด็กพิเศษ ไดแก
1……………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………
นักเรียนที่ไมผานการประเมินจุดประสงคดานความรู (K) จํานวน............................คน ไดแก
...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
นักเรียนที่ไมผานการประเมินจุดประสงคดานทักษะ (P) จํานวน.............................คน ไดแก
...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
นักเรียนที่ไมผานการประเมินจุดประสงคดานเจตคติ (A) จํานวน............................คน ไดแก
...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
12.2 ปญหา/อุปสรรค
-

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ (จากปญหาอุปสรรค)
-

ลงชื่อ......................................................................ครูผูสอน
(นายศรัญู ศรีพูล)
ตําแหนง ครู
…………. /……………./…………
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................หัวหนากลุมสาระฯ
(นางฉวีวรรณ สุธีระกูล)
…………./……………./…………
ความเห็นของหัวหนาสถานศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ไดทําการตรวจแผนการจัดการเรียนรูของ นายศรัญู ศรีพูล แลวมีความคิดเห็นดังนี้
1. เปนแผนการจัดการเรียนรูที่
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
2. การจัดกิจรรมไดนํากระบวนการเรียนรู
เนนผูเรียนเปนสําคัญมาใชในการสอนไดอยางเหมาะสม
ยังไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาตอไป
3. เปนแผนการจัดการเรียนรูที่
นําไปใชไดจริง
ควรปรับปรุงกอนนําไปใช
4. ขอเสนอแนะอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ.............................................รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ
(นางสาวนิรมล ฤกษดี)
…………./……………./…………

ความคิดเห็น
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูอํานวยการโรงเรียน
(นายวิสูตร คํานวนศักดิ์)
…………./……………./…………

