
แผนจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3  การสร้างสรรค์ผลงาน  ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

 
หน่วยที ่ 3   ช่ือหน่วยการเรียนรู้   สร้างสรรคผ์ลงาน  ระยะเวลาในการสอน     10      ชัว่โมง  
แผนการเรียนรู้ที ่ 10        เรียนมาแลว้  9  ชัว่โมง                        เวลาสอนคร้ังน้ี             1      ชัว่โมง 
เร่ือง   การน าเสนอช้ินงาน 
 
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 าเร็จรูปท่ีก าหนดใหไ้ด ้
2.2  สร้างช้ินงานน าเสนอตามรูปแบบท่ีก าหนดใหไ้ด ้

3.  วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 
3.1  นกัเรียนสามารถน าเสนอช้ินงานทางจอภาพได ้
3.2  นกัเรียนสามารถน าเสนอช้ินงานออกทางเคร่ืองพิมพไ์ด ้

4.  สาระการเรียนรู้    
4.1  การน าเสนอทางจอภาพ 
4.2  การน าเสนอช้ินงานทางเคร่ืองพิมพ ์

5.  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์   
 5.1  มีระเบียบวนิยัในการท างาน 
 5.2  มีความรับผดิชอบ 
 5.3  การท างานกลุ่ม                     
 
 
 
 
 



6.  การจัดกระบวนการเรียนรููู้     
 6.1  ครูสาธิตวธีิการน าเสนอช้ินงาน ท่ีสร้างดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ  
พาวเวอร์พอยต ์ทางจอภาพ  และทางเคร่ืองพิมพ ์ โดยสาธิตใหน้กัเรียนดูทีละขั้นตอน 
 6.2  นกัเรียนศึกษาบตัรความรู้ เร่ืองการน าเสนอช้ินงาน 
 6.3  นกัเรียนฝึกน าเสนอช้ินงานทางจอภาพ โดยใชบ้ตัรความรู้ในการปฏิบติังาน 
 6.4  นกัเรียนน าเสนอช้ินงาน การแนะน าตนเอง ของนกัเรียนหนา้ชั้นเรียนทีละคน                    
 6.5  นกัเรียนพิมพง์านน าเสนอของนกัเรียนออกทางเคร่ืองพิมพ ์
 6.6  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน และผลการปฏิบติักิจกรรม    
7.  ส่ือการเรียนรู้        

7.1  บตัรความรู้เร่ือง การน าเสนอผลงานออกทางจอภาพ 
7.2  บตัรกิจกรรม เร่ือง การน าเสนอผลงานออกทางเคร่ืองพิมพ ์

 8.  การวดัผลประเมินผล         
 8.1  สังเกตพฤติกรรม  

8.2  ตรวจผลงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  10  เร่ือง  การสร้างงานน าเสนอช้ินงาน 

เลขท่ี 

รายการประเมิน 
รวม 
10 

คะแนน 

 
สรุปผล           

การประเมิน ระดบั
คุณภาพ การน าเสนอช้ินงาน

ทางเคร่ืองพิมพ ์
(5) 

การน าเสนอ 
ช้ินงานทางจอภาพ  

(5) 
ผา่น ไม่ผา่น 
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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 
 การน าเสนอช้ินงานทางจอภาพ 

1  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนไม่สามารถน าเสนองานทางจอภาพไดด้ว้ยตนเอง  
       ตอ้งมีผูอ่ื้นคอยให้ค  าแนะน าตลอดเวลา   

 2  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนสามารถน าเสนองานทางจอภาพได ้แต่ในบางขั้นตอนตอ้ง  
                  มีผูอ่ื้นคอยใหค้  าแนะน า  
 3  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนสามารถน าเสนองานทางจอภาพได ้ดว้ยตนเอง แต่ไม่คล่อง 
 4  คะแนน  หมายถึง  นกัเรียนสามารถน าเสนองานทางจอภาพไดด้ว้ยตนเอง และสามารถ  

    ปฏิบติัไดอ้ยา่งคล่องแคล่ววอ่งไว 
5  คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถน าเสนองานทางจอภาพไดด้ว้ยตนเอง                   
     อยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสมทุกขั้นตอน  และท าไดอ้ยา่งคล่องแคล่ววอ่งไว 

 การน าเสนอช้ินงานทางเคร่ืองพมิพ์ 
1  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนไม่สามารถน าเสนองานทางเคร่ืองพิมพไ์ดด้ว้ยตนเอง  
    ตอ้งมีผูอ่ื้นคอยใหค้  าแนะน าตลอดเวลา   

 2  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนสามารถน าเสนองานทางเคร่ืองพิมพไ์ด ้แต่ในบางขั้นตอน 
                  ตอ้งมีผูอ่ื้นคอยให้ค  าแนะน า  
 3  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนสามารถน าเสนองานทางเคร่ืองพิมพไ์ดด้ว้ยตนเอง               
                  แต่ไม่คล่อง 
 4  คะแนน  หมายถึง  นกัเรียนสามารถน าเสนองานทางเคร่ืองพิมพไ์ดด้ว้ยตนเอง และ 
                 สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งคล่องแคล่ววอ่งไว 

5  คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถน าเสนองานทางเคร่ืองพิมพไ์ดด้ว้ยตนเอง                   
     อยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสมทุกขั้นตอน  และท าไดอ้ยา่งคล่องแคล่ววอ่งไว 
 

 
 
 
 



แบบบันทกึผลการประเมินคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักเรียน 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10  เร่ือง  การน าเสนอช้ินงาน 

 

ท่ี 

รายการประเมิน 

 เฉล่ีย 
(3) 

สรุป 
ระดบัคุณภาพ ความร่วมมือในการ

ท างานกลุ่ม (2) 
มีความรับผิดชอบ (2) 

มีวนิยัในการท างาน 
(2) 
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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   
       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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



บัตรความรู้ 
เร่ือง  การน าเสนอผลงานออกทางจอภาพ 

 หลงัจากสร้างงานน าเสนอเสร็จแลว้ เราสามารถน าเสนองาน หรือฉายดูสไลดท์างหนา้จอ หรือ
จอภาพ ได ้3 วธีิ คือ 

1. การเขา้ตามเมนูปรกติ คือ ไปคลิกท่ี มุมมอง (View) แลว้คลิกเลือก การน าเสนอภาพน่ิง 
(Slide Show) 

 
2. กดปุ่ม  ท่ีอยูมุ่มล่างของหนา้ต่างโปรแกรม 
3. กดปุ่ม  F5  บนแป้นพิมพ ์

เม่ือแสดงสไลดแ์ลว้ การเปล่ียนเล่ือนสไลด ์สามารถท าไดห้ลายวธีิ  เช่น  
1. คลิกเมาส์บนสไลด ์
2. คลิกขวาบนสไลด ์ ก็จะปรากฏค าสั่งใหเ้ลือก ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

3. กดปุ่ม Enter  บนแป้นพิมพ ์
4. กดปุ่ม ลูกศร  บนแป้นพิมพ ์
5. กดปุ่มเคาะวรรคบนแป้นพิมพ ์
6. กดปุ่ม Page Down หรือ Page Up บนแป้นพิมพ ์

 
 



บัตรความรู้ 
เร่ือง  การน าเสนอผลงานออกทางเคร่ืองพมิพ์ 

 การน าเสนอผลงานออกมาทางเคร่ืองพิมพเ์ป็นเอกสารประกอบการบรรยาย หรือเอกสารความรู้ 
จะเป็นรูปสไลดแ์ผน่เล็กๆ ดงัน้ี 
 1. เลือกเมนู แฟ้ม         พิมพ ์ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. ก็จะปรากฏกรอบการพิมพ ์ ใหเ้ลือกส่ิงท่ีจะพิมพ ์ เช่น พิมพเ์ป็นภาพน่ิง  พิมพเ์ป็นรูปแบบ

เอกสารประกอบการบรรยาย  พิมพเ์ป็นหนา้บนัทึกยอ่ หรือพิมพแ์บบมุมมองเคา้ร่าง  แต่ในท่ีน้ี
ใหน้กัเรียนคลิกเลือกแบบเอกสารประกอบการบรรยาย  ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หลงัจากนั้นใหเ้ลือกวา่จะเอาก่ีแผน่ต่อหน่ึงหนา้ ตามความเหมาะสม แลว้คลิกปุ่ม ตกลง 
 

 


