
แผนจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
หน่วยการเรียนรู้ที ่3  การสร้างสรรค์ผลงาน  ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  

 
หน่วยที ่ 3   ช่ือหน่วยการเรียนรู้   สร้างสรรคผ์ลงาน  ระยะเวลาในการสอน     10      ชัว่โมง  
แผนการเรียนรู้ที ่ 9          เรียนมาแลว้  8  ชัว่โมง                      เวลาสอนคร้ังน้ี               1      ชัว่โมง 
เร่ือง   การสร้างงานน าเสนอดว้ยเอฟเฟ็กต ์(Effect) 
 
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 าเร็จรูปท่ีก าหนดใหไ้ด ้
2.2  สร้างช้ินงานน าเสนอตามรูปแบบท่ีก าหนดใหไ้ด ้

3.  วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 นกัเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการน าเอฟเฟ็กต ์มาใส่ไวใ้นงานน าเสนอได ้

อย่างถูกต้อง 
1.2 นกัเรียนสามารถน าเอฟเฟ็กต ์(Effect) มาใส่ในงานน าเสนอได ้
3.3  นกัเรียนสามารถตั้งค่าเอฟเฟ็กต ์(Effect) ในงานน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.  สาระการเรียนรู้    
4.1  การใชท้รานสิซัน่ (transition) 
4.2  การสร้างAnimation หรือเทคนิคการเคล่ือนไหวใหก้บัขอ้ความ 
4.3  การสร้าง Animation  หรือเทคนิคการเคล่ือนไหวของวตัถุ 
4.4  เทคนิคการเปล่ียนภาพน่ิง หรือสไลดน์ าเสนอ 

5.  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์   
 5.1  มีระเบียบวนิยัในการท างาน 
 5.2  มีความรับผดิชอบ 
 5.3  การท างานกลุ่ม                     
 



6.  การจัดกระบวนการเรียนรููู้     
6.1  ทบทวนเก่ียวกบัการใส่เสียงหรือการบนัทึกเสียงลงในงานน าเสนอ 

 6.2  นกัเรียนดูตวัอยา่งส่ืองานน าเสนอท่ีมีการน าเอฟเฟ็กต ์(Effect)หรือเคา้โครง     
ภาพเคล่ือนไหว การใชเ้ทคนิคทรานสิชัน่เขา้มาประกอบในงานน าเสนอ 
 6.3  นกัเรียนดูส่ือวดีีโอ  เร่ือง การสร้างงานน าเสนอดว้ยเอฟเฟ็กต ์(Effect) 
 6.4  นกัเรียนฝึกปฏิบติัการน าเอฟเฟ็กต ์(Effect) มาลงในสไลดง์านน าเสนอโดยใชบ้ตัรความรู้
ประกอบในการท ากิจกรรม 
 6.5  นกัเรียนท ากิจกรรมตามบตัร เร่ือง การสร้างงานน าเสนอดว้ยเอฟเฟ็กต ์(Effect) 

6.6  บนัทึกแฟ้มงานลงในแผน่ดิสกเ์ก็ต 
 6.7  น าเสนอผลงาน 
 6.8  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน และผลการปฏิบติักิจกรรม    
7.  ส่ือการเรียนรู้        

7.1  ส่ือวดีีโอ เร่ือง การสร้างงานน าเสนอดว้ยเอฟเฟ็กต ์(Effect) 
7.2  บตัรความรู้เร่ือง การสร้างงานน าเสนอดว้ยเอฟเฟ็กต ์(Effect) 
7.3  บตัรกิจกรรม เร่ือง การสร้างงานน าเสนอดว้ยเอฟเฟ็กต ์(Effect) 

8.  การวดัผลประเมินผล         
 8.1  สังเกตพฤติกรรม  

8.2  ตรวจผลงาน  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



ตารางประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9   เร่ือง  การสร้างงานน าเสนอด้วยเอฟเฟ็กต์ (Effect) 

เลขท่ี 

รายการประเมิน 

รวม 
10 คะแนน 

 
สรุปผล 

การประเมิน 
ระดบั

คุณภาพ 
การใช ้

Transition 
(3 คะแนน) 

การออกแบบ
โครงร่างการ
เคล่ือนไหว 
(3คะแนน) 

การปรับแต่ง
Effect 

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 
 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 
 การใช้ทรานสิช่ัน (Transition) 
 1  คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถแทรกทรานสิชัน่(Transition)ในงานน าเสนอได ้ 
                  แต่ตอ้งมีผูอ่ื้นคอยใหค้  าแนะน าตลอดเวลา   
 2  คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถแทรกทรานสิชัน่(Transition)ในในงานน าเสนอได ้ 
                 แต่ในบางขั้นตอนตอ้งมีผูอ่ื้นคอยใหค้  าแนะน า  
 3  คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถแทรกทรานสิชัน่(Transition)ในในงานน าเสนอได ้  
                  ดว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้ง 

การออกแบบโครงร่างการเคลื่อนไหว  
1  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนสามารถออกแบบโครงร่างการเคล่ือนไหว ในงานน าเสนอได ้

                  แต่ตอ้งมีผูอ่ื้นคอยใหค้  าแนะน าตลอดเวลา   
2  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนสามารถออกแบบโครงร่างการเคล่ือนไหว ในงานน าเสนอได ้

                  แต่ในบางขั้นตอนตอ้งมีผูอ่ื้นคอยใหค้  าแนะน า  
3  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนสามารถออกแบบโครงร่างการเคล่ือนไหว ในงานน าเสนอได ้

                 ดว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้ง 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทกึผลการประเมินคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักเรียน 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9   

เร่ือง  การสร้างงานน าเสนอด้วยเอฟเฟ็กต์ (Effect) 

ท่ี 

รายการประเมิน 

 เฉล่ีย 
(3) 

สรุป 
ระดบัคุณภาพ ความร่วมมือในการ

ท างานกลุ่ม (2) 
มีความรับผิดชอบ (2) 

มีวนิยัในการท 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 
 
 



การท างานร่วมกบัผู้อื่น 
2     คะแนน  หมายถึง  ใหค้วามร่วมมือท างานกบัผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ 
1     คะแนน  หมายถึง  ใหค้วามร่วมมือท างานกบัผูอ่ื้นเป็นบางคร้ังไม่สม ่าเสมอ 
0     คะแนน  หมายถึง   ไม่ใหค้วามร่วมมือ หรือยอมท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในทุกๆ ดา้น 
มีระเบียบวนัิยในการท างาน 
2     คะแนน  หมายถึง   ท างานตามท่ีก าหนดให ้ดว้ยความเรียบร้อย และตั้งใจเรียน   
       ตลอดเวลาไม่คุยเร่ืองอ่ืน 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บัตรความรู้ 
เร่ือง การสร้างงานน าเสนอด้วยเอฟเฟ็กต์ (Effect) 

  
 การใส่เอฟเฟ็กต์ให้กบัแผ่นสไลด์งาน 
  1.คลิกสไลดท่ี์ตอ้งการก าหนดเอฟเฟ็กต ์
  2.คลิกท่ี การน าเสนอภาพน่ิง  >> โครงร่างการเคล่ือนไหว 
  3.จะปรากฎหนา้ต่าง การออกแบบภาพน่ิง ข้ึนมา ใหค้ลิกเลือกรูปแบบเอฟเฟ็กต ์
ท่ีตอ้งการ จากนั้นจะปรากฏตวัอยา่งข้ึนมาบนสไลดท์นัที โดยจะสังเกตวา่เม่ือมีการก าหนด 
เอฟเฟ็กตท่ี์สไลดจ์ะปรากฏเป็น รูปสัญลกัษณ์ข้ึนมา  
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ถา้ตอ้งการใหก้ารก าหนดเอฟเฟ็กตแ์สดงผลเม่ือคลิกเลือก ใหเ้ลือก                         
โดยถา้คลิกท่ีปุ่มแสดงตวัอยา่งอตัโนมติันั้นจะเป็นการก าหนดใหเ้อฟเฟ็กตมี์ผลต่อสไลดท์ั้งหมดท่ีมีอยูใ่น
ไฟลน์ าเสนอ ถา้คลิกปุ่ม เล่น จะเป็นการทดสอบการแสดงผลท่ีก าหนดไวอี้กคร้ัง แต่ถา้คลิกปุ่มการน าเสนอ
ภาพน่ิงจะฉายสไลดท์ั้งแสดงเอฟเฟ็กตท่ี์ก าหนดไวข้ึ้นมา 
 
  
 
 
 



การใส่เอฟเฟ็กต์ให้กบัวตัถุ หรือข้อความบนสไลด์ 
 ส าหรับการท างานท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ก็สามารถเลือกก าหนดเอฟเฟ็กตใ์หว้ตัถุ หรือขอ้ความ 
แต่ละช้ินมีรูปแบบการแสดงผลท่ีแตกต่างกนัออกไปได ้
 ขั้นตอนการใส่เอฟเฟ็กต์ให้วัตถุหรือข้อความ 

1. คลิกเลือกวตัถุหรือขอ้ความท่ีตอ้งการก าหนดเอฟเฟ็กต ์
2. คลิกท่ีเมนู  การน าเสนอภาพน่ิง  >>  การเคล่ือนไหวแบบก าหนดเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

การก าหนดรายละเอยีดของเอฟเฟ็กต์ 
 เม่ือก าหนดเอฟเฟ็กตใ์หก้บัออบเจก็ตเ์รียบร้อยแลว้ ถา้ตอ้งการก าหนดรายละเอียด เช่น 

ทิศทางหรือระดบัความเร็วในการแสดงผล สามารถ ท าไดด้งัน้ี 
1. ในส่วนของ เร่ิมตน้ สามารถเลือกรูปแบบการแสดงเอฟเฟ็กตไ์ดด้งัน้ี 

- “เม่ือคลิก”  แสดงเม่ือมีการคลิกเมาส์ 
- “กบัก่อนหนา้น้ี” แสดงพร้อมกบัออบเจก็ตห์รือเอฟ

เฟ็กตท่ี์แสดงผลในก่อนหนา้น้ี 
- “หลงัก่อนหนา้น้ี” แสดงต่อจากออบเจก็ตห์รือสไลด์

ท่ีผา่นมาตามเวลาท่ีก าหนด 
 

2. ในส่วน คุณสมบติั เป็นการก าหนดทิศทางในการแสดงออปเจก็ตต์ามรูปแบบ 
        ของเอฟเฟ็กตท่ี์ไดก้ าหนดไว ้
3. ในส่วน ความเร็ว เป็นการก าหนดความเร็วในการแสดงเอฟเฟ็กตไ์ดด้งัน้ี 

- ชา้มาก    - เร็ว 
 - ชา้    -เร็วมาก 
 - ปานกลาง 

 
 



การใส่เอฟเฟ็กต์เปลีย่นแผ่นสไลด์ 
 

 ในขณะท่ีน าเสนองานนั้น มีการเปล่ียนแผน่สไลดจ์ากแผน่หน่ึงไปยงัอีกแผน่หน่ึง ยงัสามารถ
ก าหนดไดอี้กดว้ย ซ่ึงจะท างานผา่นค าสั่ง “การน าเสนอภาพน่ิง” โดยสามารถเลือกรูปแบบพร้อมทั้งเสียง
ประกอบในขณะท่ีเปล่ียนแผน่สไลดไ์ดด้งัน้ี 
 

1. คลิกท่ีปุ่ม  เพื่อเปล่ียนไปท างานกบัมุมมองตวัเรียงล าดบัภาพน่ิงซ่ึงจะท าใหส้ะดวกต่อการ
ก าหนดเอฟเฟ็กตม์ากกวา่ 

2. คลิกเลือกสไลดท่ี์ตอ้งการก าหนดเอฟเฟ็กต ์
3. คลิกเมนู การน าเสนอภาพน่ิง >> การเปล่ียนภาพน่ิง 
4. จะปรากฏ หนา้ต่าง การเปล่ียนภาพน่ิง ข้ึนมา ให้เลือกคลิกรูปแบบเอฟเฟ็กตท่ี์ตอ้งการ 
5. เลือกความเร็วในการเปล่ียนแผน่สไลดจ์ากช่อง ความเร็ว โดยเลือก ความเร็ว  
“ชา้ , ปานกลาง ,เร็ว” 
6. เลือกเสียงประกอบการเปล่ียนแผน่สไลดจ์ากช่อง “เสียง” โดยหากตอ้งการเล่นเสียง

แบบต่อเน่ืองใหค้ลิกท่ี   
7. ในส่วนของ การเล่ือนภาพน่ิง ใหเ้ลือกรูปแบบในการเปล่ียนแผน่สไลด ์โดย 

-  การเปล่ียนแผน่สไลดโ์ดยการคลิกเมาส์ 
-  การเปล่ียนแผน่สไลดเ์ม่ือครบตามเวลาท่ีก าหนดไวท้างดา้นล่าง 

  
 
 
 

การใส่เอฟเฟ็กตท่ี์ตอ้งการ 
       ก าหนดความเร็วในการพลิก 
       ก าหนดเสียงขณะเปล่ียนสไลด ์
 
 

 
 

 


