แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รหัส ง 20245 ชั้น ม.3 หน่ายการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม เวลา 2 ชั่วโมง
*************************************************************************************
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
1. อธิบายประวัติความเป็นมา ประโยชน์และคุณสมบัติเด่นของโปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑ์
2. ความคิดรวบยอด
โปรแกรม Pro/Desktop เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาที่ใช้สอนนักเรียนในเรื่องการออกแบบ
และสร้างงาน 3 มิติ สามารถใช้ฝึกทักษะและสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เช่น การออกแบบโคร่งร่างการทารูปทรง 3
มิติ การออกแบบทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบชิ้นงาน การจัดทาภาพฉาย
การใช้งานโปรแกรมเหมือนโปรแกรมสาเร็จรูปทั่วไป ประกอบด้วยแถบเครื่องมือและเมนูสาหรับเลือกใช้
งานตามลักษณะสาคัญของงาน
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโปรแกรม
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติสาคัญของโปรแกรม
3.2 ด้านทักษะ (p)
1. อธิบายเกี่ยวกับความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของโปรแกรม
2. อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติสาคัญของโปรแกรม
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
1. มุ่งปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์ตามกฎ เป้าหมาย คานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
3.4.1. ทักษะการคิดวิเคราะห์
- วิเคราะห์ ถึง คุณสมบัติและสาคัญของโปรแกรมการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.4.2. ทักษะการเขียน
- เขียนบอกประวัติความเป็นมาของโปรแกรม คุณสมบัติสาคัญของโปรแกรม
ส่วนประกอบสาคัญของโปรแกรม เขียนบอกความหมายและหน้าที่ของปุ่มสาคัญต่างๆ

3.4.3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้
- สืบค้นข้อมูลด้านความหมาย เป็นมาของโปรแกรม คุณสมบัติสาคัญของโปรแกรม
ส่วนประกอบสาคัญของโปรแกรม เขียนบอกความหมายและหน้าที่ของปุ่มสาคัญต่างๆ
4. การบูรณาการ
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.หลักการความพอเพียง
- การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเข้าเรียนตรงเวลา ไม่คัดลอกงานคนอื่นส่ง
2. เงื่อนไขความพอเพียง
- มีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนในการให้ความรู้
3. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ภาษาอังกฤษ
- คาศัพท์เกี่ยวกับ ความหมายของแถบเครื่องมือ และปุ่มคาสั่งที่สาคัญ
5. สาระการเรียนรู้
ความรู้ (K)
1. ประวัติความเป็นมาของโปรแกรม
2. คุณสมบัติของโปรแกรม
ทักษะกระบวนการ (P)
1. การเรียกใช้งานโปรแกรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
1. มีวินัยเข้าห้องเรียนตรงเวลา
2. มีความซื่อสัตย์ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาส่ง
3. มุ่งมั่นในการทางาน
4. รักความเป็นไทย
5. มีจิตสาธารณะ
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
3.4.1. ทักษะการคิดวิเคราะห์
- วิเคราะห์ ความสาคัญและคุณสมบัติของโปรแกรม
3.4.2. ทักษะการเขียน
- เขียนบอกประวัติความเป็นมาของโปรแกรม คุณสมบัติสาคัญของโปรแกรม ส่วนประกอบสาคัญของ
โปรแกรม เขียนบอกความหมายและหน้าที่ของปุ่มสาคัญต่างๆ
3.4.3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้
- สืบค้นข้อมูลด้านความหมาย และคุณสมบัติของโปรแกรม

ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. เขียนบอกประวัติความเป็นมาของโปรแกรม คุณสมบัติสาคัญของโปรแกรม ส่วนประกอบสาคัญของ
โปรแกรม เขียนบอกความหมายและหน้าที่ของปุ่มสาคัญต่างๆ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ประเมินผล
ทักษะการคิด
วิเคราะห์

ทักษะการเขียน

ความสามารถ
และทักษะ
คิดวิเคราะห์แยกแยะ
ประวัติความเป็นมาของ
โปรแกรม
คุณสมบัติของโปรแกรม
เขียนอธิบายประวัติความ
เป็นมาของโปรแกรม
คุณสมบัติของโปรแกรม
การเรียกใช้งานโปรแกรม

สามารถสืบค้นข้อมูล
ทักษะการใช้
ความหมายความสาคัญ
เทคโนโลยี
ประวัติความเป็นมาของ
แสวงหาความรู้
โปรแกรม
คุณสมบัติของโปรแกรม
การเรียกใช้งานโปรแกรม
ใฝ่เรียนรู้
ความตั้งใจ เพียรพยายามใน
การเรียน การทางานและเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

ความซื่อสัตย์
สุจริต

ปฏิบัติตรงตามความเป็นจริง
ทั้งกาย วาจา และยึดหลัก
ความจริง ความถูกต้อง ใน
การดาเนินชีวิต มีความละ

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล
นักเรียนอธิบายประวัติความ
เป็นมาของโปรแกรม
คุณสมบัติของโปรแกรม

นักเรียนเขียนอธิบาย
ความหมายความสาคัญของ
โปรแกรม
คุณสมบัติของโปรแกรม
การเรียกใช้งานโปรแกรม
นักเรียนสืบค้นข้อมูล
ความหมายความสาคัญ
ประวัติความเป็นมาของ
โปรแกรม
คุณสมบัติของโปรแกรม
สังเกตพฤติกรรม
- การเรียน
- การร่วมกิจกรรม
- การทางาน
- การส่งงาน

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ใบงาน

ผ่าน: สรุปและ
อธิบายได้ถูกต้อง

ใบงาน

ผ่าน: เขียนสรุป
และอธิบายได้
ถูกต้อง

ใบงาน

ผ่าน: ค้นหาข้อมูล
ได้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ผ่าน : ตั้งใจเรียน
สนใจ เอาใจใส่ต่อ
การเรียน การ
ทางาน มีความ
เพียรพยายาม

สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกต
- การร่วมกิจกรรมใน
พฤติกรรม
ห้องเรียน
- การทางานภายในห้องเรียน

ผ่าน : ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงการใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์และ
ข้อตกลงในวิชา

อาดและเกรงกลัวต่อการ
กระทาผิด
มุ่งมั่นในการ
ทางาน

ตั้งใจ รับผิดชอบในหน้าที่
ทางานที่ได้รับมอบหมายจน
สาเร็จ และทันเวลาที่กาหนด

ประเด็นการ
ประเมินผล
รักความเป็น
ไทย

ความสามารถ
และทักษะ
แต่งการถูกต้องตามระเบียบ
มีสัมมาคารวะ สุภาพอ่อน
น้อมถ่อมตน

มีจิตสาธารณะ

- ไม่คัดลอกงานผู้อื่น
- ไม่ขโมยอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
สังเกตพฤติกรรม
- การเรียน
- การร่วมกิจกรรม
- การทางาน
- การส่งงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
สังเกตพฤติกรรม
- การแต่งกาย
- การเข้าห้องเรียน
- การขออนุญาต
- การพูดจากับเพื่อนและครู

เรียน

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ผ่าน : ตั้งใจและ
รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้วย
ความเต็มใจและ
เพียรพยายาม

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ผ่าน : แต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบ
ของโรงเรียน เข้า
และออกจาก
ห้องเรียนตรงเวลา
ขออนุญาตก่อนเข้า
และออกจากห้อง
พูดจาสุภาพกับ
เพื่อนและครู
ผ่าน : ช่วยเหลือ
งานเพื่อนและครู
ผู้ปกครอง ชุมชน

ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็ม สังเกตพฤติกรรมและสอบถาม
แบบสังเกต
ใจ เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน เพือ่ นที่ใกล้ชิด
พฤติกรรม
ชุมชน หรือสังคม ได้จัดขึ้น
- การช่วยเหลืองานเพื่อนและ
ครู
- เข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้น

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. กล่าวทักทายและเช็คชื่อนักเรียนเข้าเรียน
2. พูดคุยกับนักเรียนเรื่องข้อตกลงกฎกติกามารยาทในการเข้าเรียนและการใช้ห้อง
3. พูดคุยถึงเรื่อง การออกแบบ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
4. ชี้แจงวัตถุประสงค์ เรียนรู้หน่วยที่ 1
5. แจ้งหัวข้อสาคัญของสาระการเรียนรู้

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนนักเรียนเปิดคอมพิวเตอร์และเรียกใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ตจากเว็บไซต์ www.stv.ac.th
2. ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลสาคัญ คือ ประวัติความเป็นมาของโปรแกรม Pro/DESKTOP คุณสมบัติของ
โปรแกรม Pro/ DESKTOP ความสามารถและจุดเด่นของโปรแกรม
3. นักเรียนสรุปใจความสาคัญลงในสมุด
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับ
5. นักเรียนซักถามข้อสงสัย
กิจกรรมรวบยอด
1. อภิปรายเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากการสืบค้นข้อมูลเรื่องประวัติความเป็นมา คุณสมบัติและ
ความสามารถของโปรแกรม
2. เรียกใช้งานโปรแกรมและทดลองใช้คาสั่งสาคัญ
3. ทาใบงานที่ 1 เรื่อง ประวัติความเป็นมาและคุณสมบัติของโปรแกรม
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. เว็บไซต์ www.stv.ac.th
2. Projector
3. คอมพิวเตอร์
4. ใบงานที่1 เรื่อง ประวัติความเป็นมาและความสาคัญของโปรแกรม
8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข)
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ความพอประมาณ
มีเหตุผล

มีภูมิคุ้นกันในตัวที่ดี

ประเด็น
เนื้อหา
แหล่งเรียนรู้

สื่อ/อุปกรณ์

จัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของผู้เรียน
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ ใน
ห้อง ICT 1 อย่างคุ้มค่า
มีสื่อและอุปกรณ์เพียงพอ
สาหรับจานวนนักเรียน

นาเนื้อหาไปใช้จัดการเรียนรู้
ได้ตรงกับตัวชี้วัดหรือผลการ
เรียนรู้
ใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นสื่อกลางที่ทาให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างชัดเจนและ

จัดเนื้อหาตรงตาม
หลักสูตรที่กาหนด
จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ให้
พร้อมสาหรับใช้การเรียน
ใช้สื่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุตาม

เวลา
การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม
8.2

ยั่งยืน
เป้าหมายที่วางไว้
จัดเวลาให้เหมาะสมเพียงพอ ครูสอนตรงตามแผนที่วางไว้ สอนได้ครอบคลุมกิจกรรม
สาหรับการจัดกิจกรรมการ และใช้เวลาตรงตามที่กาหนด การเรียนรู้ที่กาหนดไว้
เรียนรู้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
จัดกิจกรรมได้บรรลุตาม
หลากหลาย
เนื้อหาและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้
สร้างเกณฑ์การวัดและ
สร้างเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลอย่าง
ประเมินผลอย่างหลากหลาย ประเมินผลอย่างหลากหลาย หลากหลายและสอดคล้อง
และสอดคล้องตัวชี้วัดหรือผล ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้
การเรียนรู้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเข้าใจเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของโปรแกรม คุณสมบัติ
ของโปรแกรม
ครูรักและเมตตาศิษย์ เตรียมการสอน ใบงาน กิจกรรม

สาหรับนักเรียน

หลักพอเพียง
ความรู้
คุณธรรม

9 การประเมินผลลัพธ์
ด้าน

ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้นกันในตัวที่ดี
รู้จักพอประมาณในการทา ใช้เหตุผลในการอธิบายหรือ ตระหนักและเห็นคุณค่าใน
ชิ้นงานหรือใบงาน
ตอบคาถาม
สิ่งที่เรียน
อธิบายความหมายความสาคัญของการประวัติความเป็นมาของโปรแกรม คุณสมบัติเด่น
ของโปรแกรม
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ

อยู่อย่างพอเพียง สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรม

วัด
ความรู้

ทักษะ

มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของ
และคุณสมบัติของ
โปรแกรม
- การสืบค้นข้อมูลจาก

- มีการเรียนรู้
- มีความรู้ความ
การทางานร่วมกับ เข้าใจเกี่ยวกับการ
ผู้อื่น
สืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต

- การเรียนรู้การ
ทางานร่วมกันใน
ชั้นเรียน

- มีทักษะในการใช้

- มีทักษะในการ

- มีทักษะในการใช้

ค่านิยม

อินเตอร์เน็ต
- มีทักษะในการใช้งาน
โปรแกรม
- เห็นคุณค่าในการใช้งาน
โปรแกรม
- เห็นถึงประโยชน์ของ
โปรแกรมในการใช้งานที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
- เห็นคุณค่าและ
ความสาคัญของ
อินเตอร์เน็ต

คอมพิวเตอร์สืบค้น งานคอมพิวเตอร์
ข้อมูล
สืบค้นข้อมูล

ทางานร่วมกัน

- ทางานร่วมกับ
เพื่อนในห้องเรียน
ได้

- ใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์อย่างมี
คุณธรรม
- ช่วยเหลือแบ่งปัน
กัน

- ปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ปิดไฟ
พัดลมที่ครั้ง
หลังจากเลิกเรียน
- เก็บเก้าอี้และ
อุปกรณ์คอมเข้าที่
ให้เรียนร้อยก่อน
ออกจากห้อง

10 ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
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9.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
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9.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
9.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.....................................................................
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9.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
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