
แผนจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
หน่วยการเรียนรู้ที ่3  การสร้างสรรค์ผลงาน   ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

  
หน่วยที ่ 3   ช่ือหน่วยการเรียนรู้   สร้างสรรคผ์ลงาน  ระยะเวลาในการสอน     10      ชัว่โมง  
แผนการสอนที ่ 4                เรียนมาแลว้   3   ชัว่โมง         เวลาสอนคร้ังน้ี                  1      ชัว่โมง 
เร่ือง   การสร้างงานน าเสนอโดยใชก้ล่องขอ้ความ(Text box)  
 
1.  มาตรฐาน ง 4.1  เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลการ
เรียนรู้   การส่ือสาร การแกปั้ญหา การท างาน และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
 (6)  เขา้ใจขั้นตอนการใชง้านคอมพิวเตอร์ 

(8)  น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
(9)  ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานท่ีท าอยูใ่นชีวิตประจ าวนัอยา่งมีจิตส านึก และ 

ความรับผดิชอบ   
2.  ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

2.1  สามารถใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีก าหนดใหไ้ด ้
 2.2  สามารถสร้างช้ินงานตามแบบท่ีก าหนดใหไ้ด ้
3.  วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

3.1  นกัเรียนสามารถพิมพข์อ้ความลงในสไลดโ์ดยใชก้ล่องขอ้ความ และจดัรูปแบบ 
ตวัอกัษรในกล่องขอ้ความได ้
 3.2  นกัเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการใชก้ล่องขอ้ความไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.3  นกัเรียนสามารถจดัวางต าแหน่งของขอ้ความไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4.  สาระการเรียนรู้    

4.1  การพิมพข์อ้ความลงสไลด ์โดยใชก้ล่องขอ้ความ (Text box) 
4.2  การจดัวางตวัอกัษร หรือขอ้ความในกล่องขอ้ความ 

5.  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์   
 5.1  มีระเบียบวนิยัในการท างาน 
 5.2  มีความรับผดิชอบ 
 5.3  การร่วมมือท างานกลุ่ม   
 
 
 



6.  การจัดกระบวนการเรียนรููู้     
6.1 ทบทวนบทเรียน เก่ียวกบัการการพิมพข์อ้ความลงสไลดโ์ดยพิมพล์งในโครงร่าง     

การพิมพข์อ้ความ และการจดัรูปแบบตวัอกัษร 
6.2 นกัเรียนดูส่ือวดีีโอ  เร่ือง การพิมพข์อ้ความลงในสไลดโ์ดยใชก้ล่องขอ้ความ  

(Text box) และการจดัวางขอ้ความ 
6.3 ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติั ตามบตัรกิจกรรม  เร่ือง ส่ิงท่ีฉนัชอบ  โดยใชบ้ตัรความรู้ 

ประกอบการปฏิบติังาน 
6.4 จดัเก็บแฟ้มขอ้มูลลงในแผน่ดิสกเ์ก็ต 
6.5 น าเสนอผลงาน 
6.6 ครู และนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน         

7.  ส่ือการเรียนรู้        
7.1  ส่ือวดีีโอ  เร่ือง การพิมพข์อ้ความลงในสไลดโ์ดยใชก้ล่องขอ้ความ และการจดัวาง  

ขอ้ความ 
7.2  บตัรกิจกรรม  เร่ือง ส่ิงท่ีฉนัชอบ   

 8.  การวดัผลประเมินผล           
 8.1  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  

8.2  สังเกตคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
8.3  ตรวจผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

บัตรความรู้ 

เร่ือง  การใส่ข้อความลงในสไลด์  

 เราสามารถสร้างขอ้ความดว้ยกรอบเคา้โครงขอ้ความ และกล่องขอ้ความไดด้งัน้ี 

แสดงข้อความด้วยกรอบเค้าโครง 

 เม่ือเราเพิ่มสไลดใ์หม่โดยใช ้Slide Layout  หรือเคา้โครงสไลดง์านน าเสนอ  ก็จะมี 

กรอบขอ้ความในลกัษณะของกรอบเคา้โครงขอ้ความ ซ่ึงมีไวส้ าหรับพิมพข์อ้ความขา้ไปในสไลด์ 

 

 
            

 

 

 

 

 

1.กรอบเคา้โครง
ส าหรับขอ้ความ 

2.พิมพข์อ้ความ
ท่ีตอ้งการ 



2.คลกิเมาส์ต าแหน่ง
ทีต้่องการ 

สร้างข้อความโดยใช้กล่องข้อความ 

  เราสามารถเพิ่มขอ้ความนอกกรอบเคา้โครงขอ้ความ  โดยก าหนดกล่องขอ้ความ  

                          ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.คลกิเมาส์ที ่Text Box 

3. พมิพ์ข้อความ 



บัตรกจิกรรม 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  เร่ือง การสร้างงานน าเสนอโดยใช้กล่องข้อความ 

 
 ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนปฏิบัติงานตามขั้นตอน ต่อไปนี้ 

1. นกัเรียนศึกษาบตัรความรู้ เร่ือง การใส่ขอ้ความลงในสไลด ์ 
2. เปิดโปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์ข้ึนมา แลว้ใหน้กัเรียนพิมพ ์ช่ือ

สกุลของนกัเรียนโดยใชก้ล่องขอ้ความ 
3. นกัเรียนพิมพ ์ขอ้มูลส่ิงท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสุดโดยใชก้รอบเคา้โครงขอ้ความ ไดแ้ก่ 

อาหาร 
กีฬา 
สี 
วชิาท่ีชอบเรียน 
เพื่อนท่ีสนิท 

4.  บนัทึกขอ้มูลลงในแผน่ดิสกเ์กต โดยตั้งช่ือแฟ้มวา่  “ส่ิงท่ีฉนัชอบ” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง การสร้างงานน าเสนอโดยใช้กล่องข้อความ 

 

เลขท่ี 

รายการประเมิน 

รวม 
(11 คะแนน) 

สรุปผล          
การประเมิน 

ระดบั 
คุณภาพ 

การพิมพ์
ขอ้ความโดย
ใชก้ล่อง
ขอ้ความ 
(5 คะแนน) 

การจดัรูปแบบ
ตวัอกัษร 
(3 คะแนน) 

การจดัวาง
ขอ้ความ 
(3 คะแนน) ผา่น ไม่ผา่น 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

 
เกณฑ์สรุปผลการประเมิน 
 0 – 5   คะแนน หมายถึง ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังาน 
 6 – 10 คะแนน หมายถึง ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
 
 



เกณฑ์การจัดระดับคุณภาพ 
  9 – 11  คะแนน หมายถึงอยูใ่นระดบั ดีมาก 
  7 – 8   คะแนน หมายถึงอยูใ่นระดบั ดี 

 5 – 6   คะแนน หมายถึงอยูใ่นระดบั พอใช ้
ต ่ากวา่ 6  คะแนน หมายถึงอยูใ่นระดบั ท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การพมิพ์ข้อความโดยใช้กล่องข้อความ 
1     คะแนน หมายถึง   นกัเรียนไม่สามารถพิมพข์อ้ความได ้ดว้ยตนเอง ตอ้งให้ผูอ่ื้น 
       คอยแนะน าตลอดเวลา 
2     คะแนน หมายถึง   นกัเรียนสามารถพิมพข์อ้ความไดบ้า้ง 1-2 ขอ้มูล พิมพไ์ม่เสร็จ   
3     คะแนน หมายถึง   นกัเรียนสามารถพิมพข์อ้ความได ้3 ขอ้มูล แต่ไม่เสร็จ    
4     คะแนน หมายถึง  นกัเรียนสามารถพิมพข์อ้ความได ้4 ขอ้มูล ตามท่ีก าหนด   
5     คะแนน หมายถึง  นกัเรียนสามารถพิมพข์อ้ความลงในสไลดไ์ดต้ามท่ีก าหนดครบ          
       ทุกขั้นตอน   
การจัดรูปแบบตัวอกัษร 
1   คะแนน หมายถึง   นกัเรียนสามารถจดัรูปแบบตวัอกัษรได ้แต่ในบางรูปแบบตอ้งมีผูอ่ื้น  
     คอยแนะน า 
2   คะแนน หมายถึง   นกัเรียนสามารถจดัรูปแบบตวัอกัษรได ้แต่ยงัไม่สวยงาม 
3   คะแนน หมายถึง   นกัเรียนสามารถจดัรูปแบบตวัอกัษรไดด้ว้ยตนเอง ทุกขั้นตอน 
เกณฑ์การจัดวางข้อความ 
1 คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถจดัวางขอ้ความได ้แต่ในบางคร้ังตอ้งมีผูอ่ื้น          
       คอยแนะน า 
2 คะแนน  หมายถึง นกัเรียนสามารถจดัวางขอ้ความไดด้ว้ยตนเอง และจดัได้ 

อยา่งสวยงาม 
3 คะแนน  หมายถึง นกัเรียนสามารถจดัวางขอ้ความไดด้ว้ยตนเองอยา่งสวยงาม และท า   
      ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ววอ่งไว เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

 

 

 

 



แบบบันทกึผลการประเมินคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักเรียน 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที  4  การสร้างงานน าเสนอโดยใช้กล่องข้อความ 

 

เลขท่ี 

รายการประเมิน 

 เฉล่ีย 
(3) 

สรุป ความร่วมมือ 
ในการท างานกลุ่ม (2) 

มีความรับผิดชอบ 
(2) 

มีวนิยัในการ
ท างาน (2) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

เกณฑ์สรุปผลการประเมิน 
 ความรับผดิชอบ  
2      คะแนน   หมายถึง  นกัเรียนรับผิดชอบงานทุกงานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความเต็มใจ  
        และเตม็ใจท่ีจะท างานใหเ้สร็จภายในเวลาท่ีก าหนด  
1     คะแนน   หมายถึง  นกัเรียนรับผดิชอบงานเป็นบางคร้ัง มีความตั้งใจเป็นบางคร้ัง แต่ก็ 
       ท  างานเสร็จตามก าหนด  
0     คะแนน  หมายถึง  นกัเรียนไม่รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี และท างานไม่เสร็จตามก าหนด 
 



ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 
2     คะแนน  หมายถึง  ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ 
1     คะแนน  หมายถึง  ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นเป็นบางคร้ังไม่สม ่าเสมอ 
0     คะแนน  หมายถึง   ไม่ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นในทุกๆ ดา้น 
มีระเบียบวนัิยในการท างาน 
2     คะแนน  หมายถึง   ท างานตามท่ีก าหนดให ้ดว้ยความเรียบร้อย และตั้งใจเรียน   
       ตลอดเวลา  ไม่คุยเร่ืองอ่ืน หรือเล่นในเวลาเรียน 
1     คะแนน  หมายถึง  ท างานไม่ค่อยเรียบร้อย ตั้งใจเรียนเป็นบางคร้ัง 
0     คะแนน  หมายถึง  ท างานไม่เรียบร้อย ไม่ตั้งใจเรียน 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
2.40 - 3.00   คะแนน  หมายถึง    ดีมาก 
2.00 – 2.39  คะแนน  หมายถึง    ดี 
1.50 – 1.99  คะแนน  หมายถึง    พอใช ้
ต ่ากวา่ 1.50 คะแนน หมายถึง จะตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


