
แผนจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
  หน่วยการเรียนรู้ ที ่3  การสร้างสรรค์ผลงาน  ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

  
หน่วยที ่ 3   ช่ือหน่วยการเรียนรู้   การสร้างสรรคผ์ลงาน  ระยะเวลาในการสอน 10 ชัว่โมง  
แผนการเรียนรู้ที ่ 1  เรียนมาแลว้  -  ชัว่โมง    เวลาสอนคร้ังน้ี              1  ชัว่โมง 
เร่ือง   แนะน าโปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์   
 
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 
 อธิบาย วเิคราะห์ความส าคญั และประโยชน์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได ้
3.  วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 นกัเรียนสามารถบอกความส าคญั และประโยชน์ของโปรแกรม ไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ  
พาวเวอร์พอยต ์ได ้

3.2 นกัเรียนสามารถเขา้สู่โปรแกรม  และออกจากโปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ  
พาวเวอร์พอยตไ์ด ้

3.3 นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะทัว่ไป  หนา้ท่ีส่วนประกอบของโปรแกรมได ้
4.  สาระการเรียนรู้    

4.1  ความส าคญั และประโยชน์ของโปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์   
4.2  ลกัษณะหนา้ตา หนา้ท่ี และส่วนประกอบของโปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ  

พาวเวอร์พอยต ์   
4.3  การเรียกใช ้หรือเขา้สู่โปรแกรม  และการออกจากโปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ  

พาวเวอร์พอยต ์   
 
 
 
 



5.  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์   
 5.1  มีความรับผดิชอบ 
 5.2  การท างานกลุ่ม 
 5.3  การแสดงความคิดเห็น 
6.  การจัดกระบวนการเรียนรููู้     

6.1 น าตวัอยา่งส่ือคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างจากโปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์   
และผลงานน าเสนอท่ีสร้างดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์มาให้นกัเรียนดู 

6.2 ครู และนกัเรียนอภิปรายความหมาย ความส าคญั และประโยชน์ของโปรแกรม 
ไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์วา่เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการน าเสนอขอ้มูล หรือท าส่ือการ
เรียนการสอนท่ีมีความนิยมกนัมาก 

6.3 นกัเรียนดูวดีีโอ  เร่ือง การเขา้สู่โปรแกรม หรือการเรียกใชโ้ปรแกรม การออกจาก 
โปรแกรม และตอนความส าคญั หนา้ท่ีและส่วนประกอบ ของโปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ  
พาวเวอร์พอยต ์   

6.4 นกัเรียนฝึกปฏิบติัในการเขา้สู่โปรแกรม  การออกจากโปรแกรม โดยปฏิบติัตาม 
ขั้นตอนในบตัรความรู้  

6.5 นกัเรียนท าแบบฝึกหดั ท่ี 1 เร่ือง ความส าคญั  หนา้ท่ีส่วนประกอบของโปรแกรม 
ไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์ ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน 
7.  ส่ือการเรียนรู้        

7.1  ส่ือวดีีโอ เร่ือง ความส าคญั  ส่วนประกอบ  การออกจากโปรแกรม และการเรียกใช ้
โปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์   

7.2 บตัรความรู้เร่ือง  ความส าคญั  หนา้ท่ีส่วนประกอบของโปรแกรม  การเรียกใช ้
โปรแกรมและการออกจากโปรแกรม 

7.3 แบบทดสอบ ท่ี 1 เร่ือง ความส าคญั  หนา้ท่ีส่วนประกอบ ของโปรแกรม ไมโครซอฟท ์
ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์   
8.  การวดัผลประเมินผล    

8.1  ตรวจแบบทดสอบ  
 8.2  สังเกตพฤติกรรม  
 8.3  ตรวจผลงาน  
 
 
 
 



บัตรความรู้  

เร่ือง  การเรียกใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต์ 

  วธีิเรียกใชโ้ปรแกรม หรือเขา้สู่โปรแกรม ท าไดด้งัน้ี 

1. น าเมาส์คลิกท่ีปุ่ม Start 

2. เล่ือนเมาส์ไปท่ี Programes   หรือ  

3. เล่ือนเมาส์ไปเลือก   

4. เลือกโปรแกรม 

 

 

                                                                                                     

ขั้นตอนการเรียกใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต์ 

 
 
 
 
 



บัตรความรู้  
เร่ือง วธีิการออกจากโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต์ 

 การออกจากโปรแกรม ไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์ท าไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 
วธีิที ่1  

 1.น าเมาส์ไปท่ีแถบค าสั่ง แฟ้ม (File) 

  

 

2. เล่ือนเมาส์ไปเลือก   จบการท างาน 

 

 

 

 

วธีิที ่2 

1. น าเมาส์ไปคลิกท่ีปุ่มปิด สีแดง (Close) 

 

 

 

 



บัตรความรู้ 

เร่ือง  ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต์ 

 

 

 
  Title Bar   คือ แถบช่ือเร่ืองท่ีแสดงช่ือโปรแกรม และช่ือไฟลข์องงานน าเสนอท่ีเรียกใช้ 
  Manu Bar คือ แถบเมนูค าสั่งต่างๆ ประกอบดว้ย แฟ้ม แกไ้ข มุมมอง แทรก   เคร่ืองมือ  
รูปแบบการน าเสนอ หนา้ต่าง ดังรูป 
  Tool Bar   คือ แถบเคร่ืองมือ แสดงค าสั่งเคร่ืองมือท่ีใชง้านบ่อย ๆ 
  พืน้ทีส่ไลด์ คือ พื้นท่ีส าหรับพิมพข์อ้ความ หรือใส่ขอ้มูลน าเสนอ   

 

 

 

 

 

พืน้ทีส่ไลด์ 

  Tool Bar 

 Menu Bar 

  Title Bar 



บัตรความรู้ 

เร่ือง ความส าคัญ และประโยชน์ของโปรแกรม 

ความส าคัญ 

โปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ  พาวเวอร์พอยต ์(Microsoft Office PowerPoint )           เป็น

โปรแกรมท่ีช่วยในการสร้างสรรคง์านท่ีใชใ้นการน าเสนอผลงาน (Presentation) เช่น การท าภาพน่ิง  การ

จดัท าแผน่ใส การจดัพิมพเ์อกสารประกอบการบรรยาย  ส่ือการสอน  โดยมีรูปแบบส าเร็จให้เราเลือกใชไ้ด้

มากมายตามลกัษณะงานท่ีจะน าเสนอ รวมถึงการปรับแต่งก็กระท าไดโ้ดยง่ายและยงัสามารถสร้างงาน

น าเสนอเพื่อน าไปแสดงในอินเตอร์เน็ตไดอี้กดว้ย 

ประโยชน์ 

 1. ดา้นการศึกษา ไดแ้ก่ ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   ส่ือแนะน าบุคคล    

แนะน าโรงเรียน และแนะน ากิจกรรม  

 2. ดา้นการคา้ขาย เช่น น าเสนอขายสินคา้  

 3. ท าส่ือเกม 

 4. เป็นส่ือคน้ควา้ดา้นต่างๆ 

 
บัตรกจิกรรม 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง แนะน าโปรแกรม 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
1. ใหน้กัเรียนศึกษาบตัรความรู้ เร่ือง  ความส าคญัและประโยชน์ของโปรแกรม 
        การเขา้สู่โปรแกรม และการออกจากโปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ  พาวเวอร์พอยต ์
2. นกัเรียนดูส่ือวดีีโอ เร่ือง แนะน าโปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ  พาวเวอร์พอยต ์นกัเรียนฝึกปฏิบติั

เรียกใชโ้ปรแกรม และออกจากโปรแกรม โดยใชบ้ตัรความรู้ประกอบ 
3. นกัเรียนท าแบบทดสอบ เร่ือง ความส าคญั  หนา้ท่ีส่วนประกอบ ของโปรแกรม 
       ไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ  พาวเวอร์พอยต ์

 
 
 



แบบทดสอบ 
เร่ือง ความส าคัญ  หน้าทีส่่วนประกอบ ของโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต์ 

 
ตอนที ่1 ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี ้(5 คะแนน) 

1. ใหน้กัเรียนบอกความส าคญั และประโยชน์ของโปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ   
พาวเวอร์พอยต ์มาอยา่งนอ้ย 5 ขอ้  
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................  
 
ตอนที ่2 ให้นักเรียนเลือกข้อ ก  ข  ค หรือ ง  ที่เป็นค าตอบทีถู่กต้องมากทีสุ่ดเพียงข้อเดียว  
(ข้อละ1 คะแนน) 
 
1. ภาพน้ีช่ือวา่อะไร?   

ก. แถบค าสั่ง (Manu bar) 

ข. แถบเคร่ืองมือรูปภาพ 

ค. แถบเคร่ืองมือจดัรูปแบบ 

ง. แถบช่ือเร่ือง (Title bar) 

 

2.    
             ภาพน้ีช่ือวา่อะไร?  
              ก. แถบค าสั่ง (Manu bar) 
              ข. บานหนา้ต่าง  
              ค. แถบช่ือเร่ือง (Title bar) 
              ง. แถบเคร่ืองมือ (Tool bar) 



3. โปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ  พาวเวอร์พอยต ์ เป็นโปรแกรมประเภทใด?  
             ก. โปรแกรมกราฟฟิกส์ 
            ข. โปรแกรมตารางค านวณ 
            ค. โปรแกรมการประมวลค า 
            ง. โปรแกรมน าเสนอขอ้มูล 

4.  แถบเคร่ืองมือน้ีมีช่ือวา่อะไร?  

ก. แถบเคร่ืองมือจดัรูปแบบตวัอกัษร 
ข. แถบเคร่ืองมืออกัษรศิลป์ 
ค. แถบแทรกรูปร่างอตัโนมติั 
ง. กล่องเคร่ืองมือควบคุม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบแผนการเรียนรู้ที ่1 เร่ือง การแนะน าโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต์ 

เลขท่ี 

รายการประเมิน 

รวม(15) 

สรุปผล          
การประเมิน 

ระดบั 
คุณภาพ การเขา้สู่

โปรแกรม
(3คะแนน) 

การออกจาก
โปรแกรม
(3คะแนน) 

แบบทดสอบ 
(9 คะแนน) 

ผา่น 
ไม่
ผา่น 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

เกณฑ์สรุปผลการประเมิน 
 0  – 6   คะแนน หมายถึง ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังาน 
 7 – 15  คะแนน หมายถึง ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
 เกณฑ์การจัดระดับคุณภาพ 
 12 – 15  คะแนน หมายถึงอยูใ่นระดบั ดีมาก 
 10 – 11  คะแนน หมายถึงอยูใ่นระดบั ดี 

  8 –   9  คะแนน หมายถึงอยูใ่นระดบั พอใช ้
ต ่ากวา่ 8  คะแนน หมายถึงอยูใ่นระดบั ท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

 
 



เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การเรียกใช้โปรแกรม หรือการเข้าสู่โปรแกรม 

1 คะแนน หมายถึง นกัเรียนไม่สามารถเรียกใชโ้ปรแกรม หรือการเขา้สู่โปรแกรมได ้
2 คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถเขา้สู่โปรแกรมได ้โดยในบางขั้นตอนตอ้งมีผูอ่ื้นคอยแนะน า 
3 คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถเขา้สู่โปรแกรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยตนเอง   

 การออกจากโปรแกรม หรือปิดโปรแกรม 
1 คะแนน หมายถึง นกัเรียนไม่สามารถออกจากโปรแกรม หรือปิดโปรแกรมได ้      อยา่งถูกตอ้ง 
2 คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถออกจากโปรแกรมได ้แต่ในบางขั้นตอนตอ้งมีผูอ่ื้นคอย

แนะน า 
3 คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถออกจากโปรแกรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยตนเอง    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แบบบันทกึผลการประเมินคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักเรียน 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที  1 เร่ือง แนะน าโปรแกรม 

 

เลขท่ี 

รายการประเมิน 

เฉล่ีย 
(3) 

ระดบัคุณภาพ ความรับผิดชอบ 
(2) 

การท างานกลุ่ม 
(2) 

การแสดงความ
คิดเห็น(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 างานกลุ่ม 
2 คะแนน  หมายถึง  มีความรับผดิชอบยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีส่วนร่วม 
      ในกิจกรรม มีการแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
1 คะแนน  หมายถึง  มีความรับผดิชอบ แต่มกัจะไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม มีการปรับปรุง

แกไ้ขงานเป็นบางคร้ัง 
0 คะแนน  หมายถึง  ไม่ใหค้วามร่วมมือหรือไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ไม่ยอมรับความ

คิดเห็นของผูอ่ื้น 
การแสดงความคิดเห็น 
2    หมายถึง  สมาชิกร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
      ตลอดเวลา 
1    คะแนน  หมายถึง  สมาชิกร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของ     
      ผูอ่ื้นเป็นบางคร้ัง 
0 คะแนน  หมายถึง สมาชิกไม่ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น  
      ของผูอ่ื้น 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


