
แผนจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน  ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  

 
หน่วยที ่ 3   ช่ือหน่วยการเรียนรู้   การสร้างสรรคผ์ลงาน  ระยะเวลาในการสอน     10      ชัว่โมง  
แผนการเรียนรู้ที ่ 8          เรียนมาแลว้  7   ชัว่โมง                    เวลาสอนคร้ังน้ี                1      ชัว่โมง 
เร่ือง   การแต่งเติมสีสันดว้ยเส้นเสียง   
 
1.  มาตรฐาน ง 4.1  เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การแกปั้ญหา การท างานและอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
 (6)  เขา้ใจขั้นตอนการใชง้านคอมพิวเตอร์ 

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

ความรับผดิชอบ   
2.  ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 2.1  สามารถใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปตามท่ีก าหนดใหไ้ด ้
3.  วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

3.1  นกัเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการน าเสียงมาใส่ในงานน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.2  นกัเรียนสามารถน าเสียงมาใส่ในงานน าเสนอได ้
3.3  นกัเรียนสามารถปรับแต่งเสียงท่ีน ามาใส่ในงานน าเสนอได ้

4.  สาระการเรียนรู้    
1.1 การน าเขา้เสียง หรือแทรกเสียงลงในงานน าเสนอ  
1.2 ก าหนดคุณลกัษณะหรือการปรับแต่งของเสียงท่ีน ามาแทรกในงานน าเสนอ 

5.  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์   
 5.1  มีระเบียบวนิยัในการท างาน 
 5.2  มีความรับผดิชอบ 
 5.3  การแสดงความคิดเห็น 
6.  การจัดกระบวนการเรียนรููู้     
 6.1  ทบทวนเก่ียวกบัการใส่สีพื้นหลงั และการใชค้  าสั่งรูปวาด การวาดดว้ยรูปร่างอตัโนมติั 
 6.2  นกัเรียนดูตวัอยา่งส่ืองานน าเสนอท่ีมีการน าเสียงเพลง และเสียงบรรยาย เขา้มาประกอบในงาน
น าเสนอ 
 6.3  นกัเรียนดูส่ือวดีีโอ  เร่ือง การแทรกเสียงลงในงานน าเสนอ และการปรับแต่งเสียง 
  



6.4  นกัเรียนฝึกปฏิบติัการน าเสียงมาลงในสไลดง์านน าเสนอ โดยใชบ้ตัรความรู้ประกอบ 
ในการท ากิจกรรม 
 6.5  บนัทึกแฟ้มงาน 
 6.6  น าเสนอผลงาน 
 6.7  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน และผลการปฏิบติักิจกรรม   
7.  ส่ือการเรียนรู้        

7.1  ส่ือวดีีโอ เร่ือง การแทรกเสียงลงในงานน าเสนอ 
7.2  บตัรความรู้เร่ือง การก าหนดคุณลกัษณะของเสียงในงานน าเสนอ 
7.3  บตัรกิจกรรม เร่ือง การแต่งเติมสีสันดว้ยเส้นเสียง 

 8.  การวดัผลประเมินผล  
 8.1  สังเกตพฤติกรรม  
 8.2  ตรวจผลงาน  
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัตรความรู้ 

เร่ือง การน าเสียงจากแฟ้ม หรือจากแหล่งอืน่ ๆ มาลงในสไลด์ 
                        ขั้นตอนการน าเสียงจากแฟ้มมาลงในสไลดง์านน าเสนอ ท าได ้ดงัน้ี 
          1. น าเมาส์คลิกท่ีแถบค าสั่ง แทรก (Insert) 
 2. เล่ือนเมาส์เลือกแถบ ภาพยนตร์และเสียง      3. เลือกเสียงจากแฟ้ม  ดังรูป   

4.  เลือกหอ้งท่ีเก็บเสียง    5. เลือกแฟ้มเสียงท่ีตอ้งการใช ้   6. คลิกตกลง   
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 
 

 



บัตรกจิกรรมที ่1 
เร่ือง การแต่งเติมสีสันด้วยเส้นเสียง   

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 
                1. ใหน้กัเรียนเปิดแฟ้มงาน แนะน าตนเองของนกัเรียน 
                2. น าเสียงเพลงจาก หนา้จอ จากโฟลเ์ดอร์ช่ือ  เสียงของฉนั มาแทรกเป็นเสียงประกอบ  
                    สไลด ์ดงัน้ี 

2.1 น าเมาส์คลิกท่ีแถบค าสั่ง แทรก (Insert) 
2.2  เล่ือนเมาส์เลือกแถบ ภาพยนตร์และเสียง       
2.3. เลือกเสียงจากแฟ้ม      
2.4  เลือกหอ้งท่ีเก็บเสียง ไปท่ี Desktop   
2.5  เลือกแฟ้มเสียง “เสียงของฉนั”     
2.6  คลิกตกลง   

                3. บนัทึกแฟ้มงาน 
 
 
 
 
  

ใบงานที ่2 
เร่ือง การก าหนดคุณลกัษณะหรือการปรับแต่งเสียง 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 
                1. ใหน้กัเรียนเปิดแฟ้มงาน แนะน าโรงเรียน จากโฟลเ์ดอร์ช่ือ น าเสนอโรงเรียน 
                2. น าเสียงเพลงจาก หนา้จอ จากโฟลเ์ดอร์ช่ือ  เสียงของฉนั มาแทรกเป็น 
                    เสียงประกอบสไลด ์
                3. ปรับแต่งเสียงท่ีน ามาแทรก 
                4.  บนัทึกแฟ้มงาน 
                5.  น าเสนอช้ินงาน 
 
   
 
 
 



ตารางประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การแต่งเติมสีสันด้วยเส้นเสียง 
 

เลขท่ี 

รายการประเมิน 
รวม 

(10 คะแนน) 

 
สรุปผล 

การประเมิน ระดบัคุณภาพ 
การแทรกเสียง 
( 5 คะแนน) 

การปรับแต่งเสียง 
(5คะแนน) ผา่น ไม่ผา่น 

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 
 การแทรกเสียงในงานน าเสนอ 
 1  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนสามารถแทรกเสียงในงานน าเสนอได ้แต่ตอ้งมีผูอ่ื้นคอยให ้ 
                  ค  าแนะน าตลอดเวลา   
 2  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนสามารถแทรกเสียงในงานน าเสนอได ้แต่ในบางขั้นตอนตอ้ง  
                  มีผูอ่ื้นคอยใหค้  าแนะน า  
 3  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนสามารถแทรกเสียงในงานน าเสนอได ้ดว้ยตนเอง 
 4  คะแนน  หมายถึง  นกัเรียนสามารถแทรกเสียงไดด้ว้ยตนเองและสามารถปรับแต่งเสียง 
                ไดแ้ต่ขั้นตอนการปรับแต่งตอ้งมีผูอ่ื้นคอยแนะน า 

5  คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถแทรกเสียง และปรับแต่งเสียงไดด้ว้ยตนเองอยา่ง  
    ถูกตอ้งและเหมาะสมทุกขั้นตอน 
การบันทกึเสียงในงานน าเสนอ 

 1  คะแนน  หมายถึง  นกัเรียนสามารถบนัทึกเสียงในงานน าเสนอได ้แต่ตอ้งมีผูอ่ื้นคอยให ้  
                 ค  าแนะน าตลอดเวลา   
 2  คะแนน  หมายถึง  นกัเรียนสามารถบนัทึกเสียงในงานน าเสนอได ้แต่ในบางขั้นตอนตอ้ง  
                 มีผูอ่ื้นคอยใหค้  าแนะน า  
 3  คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถบนัทึกเสียงในงานน าเสนอได ้ดว้ยตนเอง 
 4  คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถบนัทึกเสียงในงานน าเสนอไดด้ว้ยตนเอง และสามารถ 
                  ปรับแต่งเสียงได ้แต่ขั้นตอนการปรับแต่งตอ้งมีผูอ่ื้นคอยแนะน า 
 5  คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถบนัทึกเสียง และปรับแต่งเสียงไดด้ว้ยตนเองอยา่ง 
                 ถูกตอ้งและเหมาะสมทุกขั้นตอน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทกึผลการประเมินคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักเรียน 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  8  เร่ือง การแต่งเติมสีสันด้วยเส้นเสียง  

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


