
แผนจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
หน่วยการเรียนรู้ที ่3  การสร้างสรรค์งานน าเสนอ  ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

   
หน่วยที ่ 3   ช่ือหน่วยการเรียนรู้   สร้างสรรคผ์ลงาน  ระยะเวลาในการสอน     10      ชัว่โมง  
แผนการเรียนรู้ที ่ 7          เรียนมาแลว้  6   ชัว่โมง                    เวลาสอนคร้ังน้ี                1      ชัว่โมง 
เร่ือง   การใชค้  าสั่งรูปวาด(รูปร่างอตัโนมติั) 
 
1.  มาตรฐาน ง 4.1  เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การแกปั้ญหา การท างานและอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
และมีคุณธรรม 
 (6)  เขา้ใจขั้นตอนการใชง้านคอมพิวเตอร์ 

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

ความรับผดิชอบ   
2.  ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 2.1  สามารถใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปตามท่ีก าหนดใหไ้ด ้
 2.2  สามารถใชค้  าสั่งพื้นฐานในโปรแกรมสร้างงานน าเสนอตามท่ีก าหนดใหไ้ด ้
3.  วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

 3.1  นกัเรียนสามารถอธิบายหนา้ท่ีของเคร่ืองมือรูปวาดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 3.2  นกัเรียนสามารถแทรกรูปร่างอตัโนมติัลงในงานน าเสนอได ้
 3.3  นกัเรียนสามารถใชค้  าสั่งรูปวาด และน ารูปวาดมาสร้างงานในสไลดง์านน าเสนอได ้  

อยา่งสวยงาม เหมาะสม 
4. สาระการเรียนรู้  
  4.1  การใชค้  าสั่งรูปวาด 
 4.2  การแทรกรูปร่างอตัโนมติั 
5.  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์   
 5.1  มีระเบียบวนิยัในการท างาน 
 5.2  มีความรับผดิชอบ 
 5.3  การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น                     
 
 



6.  การจัดกระบวนการเรียนรููู้     
1.1 ทบทวนบทเรียนเก่ียวกบัการแทรกภาพ และการใส่สีพื้นหลงั 
1.2 นกัเรียนดูตวัอยา่งส่ือน างานเสนอท่ีน าเอารูปร่างอตัโนมติั และรูปวาดมาตกแต่ง 

สไลด ์ งานน าเสนอ 
   6.3 นกัเรียนดูส่ือวดีีโอ  เร่ือง การใชค้  าสั่งรูปวาด และการแทรกรูปร่างอตัโนมติั ในการ 

สร้างงานน าเสนอดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์
6.4 นกัเรียนฝึกปฏิบติัการ การใชค้  าสั่งรูปวาด และการแทรกรูปร่างอตัโนมติั ตาม 

กิจกรรมในบตัรกิจกรรม เร่ือง การใชค้  าสั่งรูปวาด และการแทรกรูปร่างอตัโนมติั โดยใช ้
บตัรความรู้ประกอบการฝึกปฏิบติั 

   6.5  บนัทึกงานลงในแผน่ดิสกเ์ก็ต 
   6.6  น าเสนอผลงาน 
   6.7   ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน 

7.  ส่ือการเรียนรู้        
7.1  ส่ือวดีีโอ เร่ือง การใชค้  าสั่งรูปวาด และการแทรกรูปร่างอตัโนมติั 
7.2  บตัรกิจกรรม เร่ือง การใชค้  าสั่งรูปวาด และการแทรกรูปร่างอตัโนมติั  
7.3  บตัรความรู้ เร่ือง การใชค้  าสั่งรูปวาด และการแทรกรูปร่างอตัโนมติั  

8.  การวดัผลประเมินผล  
   8.1  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
   8.2  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

    8.3  ตรวจผลงาน  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัตรความรู้ 

เร่ือง  การใช้ค าส่ังรูปวาด เพื่อวาดภาพตกแต่งสไลด์ 

 ในการใชเ้คร่ืองมือวาดภาพประกอบสไลด ์ ใหเ้ราเลือก View>Toolbars Drawing  

เพื่อแสดงแถบเคร่ืองมือ Drawing การวาดภาพ 
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วาดภาพและแกไ้ขภาพ 

แทรกภาพถ่าย 

การเทสี 

แทรกภาพคลิปอาร์ต 

วาดรูปทรงส าเร็จรูป 

วาดเส้นตรง 

วาดเส้นท่ีมีหวัลูกศร 

วาดภาพส่ีเหล่ียม 

วาดภาพวงรี หรือ วงกลม 

สร้างกล่องขอ้ความ 

สร้างตวัอกัษรศิลป์ 

ตกแต่งสีเส้น / เส้นกรอบ 

ตกแต่งสีขอ้ความ 

   ขนาดความหนาของเส้น 



บัตรความรู้   

เร่ือง  การใช้ค าส่ังรูปวาด (การแทรกรูปร่างอตัโนมัติ) 

 โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมน ามาสร้างงานน าเสนอ คือโปรแกรม 

ไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์ซ่ึงในโปรแกรมจะมีรูปทรงส าเร็จให้เราเลือกมากมาย  

ไดแ้ก่เส้นเช่ือมต่อ   ลูกศร แผนผงัองคก์ร   หรือกล่องขอ้ความ เป็นตน้ ขั้นตอนการวาดก็จะเหมือนกบัการ

วาดรูปทรงทัว่ไป มีขั้นตอนการวาดดงัน้ี 

1. คลิกเมาส์ท่ี รูปร่างอตัโนมติั ( AutoShapes ) 

2. เลือกหมวดหมู่ของรูปทรงส าเร็จรูป 

3. เลือกรูปวาดท่ีตอ้งการ 

4. น าเมาส์ไปคลิกลากวาดรูปทรงท่ีตอ้งการท่ีพื้นสไลดต์ามตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                                                                      

 

 

 

 



วธีิย้ายต าแหน่งรูปร่างอตัโนมัติ   ท าได ้ดงัน้ี 

1. น าเมาส์ไปคลิกท่ีรูปร่างอตัโนมติั 1 คร้ัง 
2. หลงัจากนั้นคลิกเมาส์ขวา ก็จะปรากฏแถบค าสั่งข้ึนมา ใหเ้ล่ือนเมาส์เลือกค าสั่ง ล าดับ  
3.  เลือกต าแหน่งท่ีตอ้งการ  
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัตรกจิกรม 

เร่ือง การใช้ค าส่ังรูปวาด (การแทรกรูปร่างอตัโนมัติ) 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี ้ 

1.  ใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ เร่ือง การใชค้  าสั่งรูปวาด (การแทรกรูปร่างอตัโนมติั) 

2.    นกัเรียนเปิดโปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์ แลว้พิมพค์  าขวญัของ 

โรงเรียน  ดงัภาพตวัอยา่งดา้นล่าง 

3.   น าเมาส์คลิกแทรกรูปร่างอตัโนมติัเพื่อตกแต่งผลงานใหส้วยงาม (นกัเรียนสามารถ 

เปล่ียนรูปร่างอตัโนมติัเป็นแบบต่างๆ ได)้  

 

4.  ใหน้กัเรียนเลือกพิมพค์  าขวญัเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ค าขวญัต่อตา้นยาเสพติด   
หรือป้ายโฆษณาสินคา้มา 1 ค าขวญั หรือ 1 ป้าย พร้อมกบัแทรกรูปร่างอตัโนมติัเพื่อตกแต่งผลงานให้
สวยงาม  

5.  น าเสนอผลงาน  
 

 

 

 

 

 

 



ตารางประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  เร่ือง  การใช้ค าส่ังรูปวาด (การแทรกรูปร่างอตัโนมัติ) 

เลขท่ี 

รายการประเมิน 

รวม 
(10 คะแนน) 

สรุปผล          
การประเมิน 

ระดบั
คุณภาพ 

การแทรก
รูปร่าง
อตัโนมติั 
( 3 คะแนน) 

การปรับแต่ง
รูปร่างอตัโนมติั 
(3คะแนน) 

ช้ินงาน 
2 

คะแนน 
 

ทดสอบ 
2 

คะแนน 
ผา่น 

ไม่
ผา่น 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         

เกณฑ์สรุปผลการประเมิน 
 0 – 5   คะแนน หมายถึง ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังาน 
 7 – 10 คะแนน หมายถึง ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
เกณฑ์การจัดระดับคุณภาพ 
  9 – 10  คะแนน หมายถึงอยูใ่นระดบั ดีมาก 
  7 – 8   คะแนน หมายถึงอยูใ่นระดบั ดี 

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

 
 



เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การแทรกรูปร่างอตัโนมัติ 
 1   คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถแทรกรูปร่างอตัโนมติัได ้แต่ตอ้งมีผูอ่ื้นคอยให ้ 
                  ค  าแนะน าตลอดเวลา และท าไดช้า้ 
 2  คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถแทรกรูปร่างอตัโนมติัได ้แต่ตอ้งมีผูอ่ื้นคอยให ้ 
                  ค  าแนะน าในบางขั้นตอน  
 3  คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถแทรกรูปร่างอตัโนมติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยตนเอง   

การปรับแต่งรูปร่างอตัโนมัติ 
 1  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนสามารถปรับแต่งรูปร่างอตัโนมติัได ้แต่ตอ้งมีผูอ่ื้นคอยให้ 
                 ค  าแนะน าตลอดเวลา และท าไดช้า้ 
 2  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนสามารถปรับแต่งรูปร่างอตัโนมติัได ้แต่ตอ้งมีผูอ่ื้นคอยให้ 
                 ค  าแนะน าในบางขั้นตอน  
 3  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนสามารถปรับแต่งรูปร่างอตัโนมติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดว้ยตนเอง   

เกณฑ์การประเมินช้ินงาน 
 1   คะแนน หมายถึง ผลงานอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
 2   คะแนน หมายถึง ผลงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ตอ้งแกไ้ขเล็กนอ้ย  
 3   คะแนน หมายถึง ผลงานอยูใ่นระดบัดี สามารถท างานไดค้รบตามท่ีก าหนดให ้และ  
                  สามารถตกแต่งผลงานไดอ้ยา่งสวยงาม 

เกณฑ์การประเมินความสนใจและความตั้งใจเรียน 
 0 คะแนน หมายถึง นกัเรียนไม่ค่อยสนใจเรียน และ กระตือรือร้นในการเรียนเท่าท่ีควร 
 1 คะแนน หมายถึง นกัเรียนสนใจ เรียนกระตือรือร้นในการเรียน ตั้งใจท างานดี 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทกึผลการประเมินคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักเรียน 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7    

เร่ือง  การใช้ค าส่ังรูปวาด (การแทรกรูปร่างอตัโนมัติ) 

เลขท่ี 

รายการประเมิน 

 เฉล่ีย 
(3) 

สรุป 
ระดบัคุณภาพ ตรงต่อเวลา (2) มีความรับผิดชอบ (2) 

มีวนิยัใน 
การท างาน (2) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

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



ตรงต่อเวลา 
2    คะแนน  หมายถึง   มีความตรงต่อเวลาอยา่งสม ่าเสมอ 
1   คะแนน   หมายถึง   มีความตรงต่อเวลาเป็นบางคร้ัง 
0   คะแนน  หมายถึง   ไม่ตรงต่อเวลา 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


