
แผนจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 3  การสร้างสรรค์ผลงาน   ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

   
หน่วยที ่ 3   ช่ือหน่วยการเรียนรู้   การสร้างสรรคผ์ลงาน  ระยะเวลาในการสอน     10      ชัว่โมง  
แผนการเรียนรู้ที ่ 3             เรียนมาแลว้   2   ชัว่โมง               เวลาสอนคร้ังน้ี                 1      ชัว่โมง 
เร่ือง   การจดัการเก่ียวกบัตวัอกัษร  
 
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 

1.1  สามารถใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีก าหนดใหไ้ด ้
1.2 สามารถจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ไวใ้นแผน่ดิสกเ์ก็ตได ้  

3.  วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 นกัเรียนสามารถจดัการเก่ียวกบัตวัอกัษร หรือใชรู้ปแบบตวัอกัษรไดเ้หมาะสมกบังาน 

น าเสนอ 
              3.2 นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเก่ียวกบัตวัอกัษรไดถู้กตอ้ง 

3.3  นกัเรียนสามารถเปิดแฟ้มงานเดิมเพื่อน ามาแกไ้ขได ้
3.4  นกัเรียนสามารถบนัทึกแฟ้มงานเดิมท่ีน ามาแกไ้ขได ้

4.  สาระการเรียนรู้    
4.1  จดัการเก่ียวกบัตวัอกัษร หรือใชรู้ปแบบตวัอกัษร ไดแ้ก่ การปรับเปล่ียนรูปแบบ   

ตวัอกัษร ปรับขนาดตวัอกัษร การใส่สีตวัอกัษร  ตวัหนา ตวัเอียง ขีดเส้นใต ้การจดัวางขอ้ความ 
4.2  การเปิดแฟ้มงานเดิมเพื่อน ามาแกไ้ข 
4.3  การบนัทึกแฟ้มงานเดิมท่ีน ามาแกไ้ข 
 
 
 
 
 



5.  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์   
     5.1  ความร่วมมือในการท างาน 

      5.2  มีความรับผดิชอบ 
      5.3  มีระเบียบวนิยัในการท างาน  
6.  การจัดกระบวนการเรียนรููู้     

6.1  นกัเรียนดูส่ือวดีีโอ เร่ือง การจดัการเก่ียวกบัตวัอกัษร 
6.2  ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการเก่ียวกบัตวัอกัษร ตามบตัรกิจกรรม       

เร่ือง การปรับแต่งหรือการประดิษฐต์วัอกัษร โดยใชใ้บความรู้เร่ืองการจดัการเก่ียวกบัตวัอกัษร หรือ
ขอ้ความการประกอบการปฏิบติังาน 

6.3 ครูสาธิตวธีิการเปิดแฟ้มงานเดิม เพื่อน ามาแกไ้ข และวธีิการบนัทึกแฟ้มขอ้มูลท่ีมี 
การน ามาแกไ้ข 

6.4 น าเสนอผลงาน 
6.5 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน 

7.  ส่ือการเรียนรู้ 
7.1 ส่ือวดีีโอ เร่ือง การจดัการเก่ียวกบัตวัอกัษร 
7.2 บตัรกิจกรรม เร่ือง การปรับแต่ง หรือการประดิษฐ์ตวัอกัษร 
7.3 บตัรความรู้ เร่ือง การจดัการเก่ียวกบัตวัอกัษร 

8.   การวดัผลประเมินผล           
8.1  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  
8.2  ตรวจผลงาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
บัตรกจิกรรม 

เร่ือง การปรับแต่ง และประดิษฐ์ตัวอกัษร 
 

    ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
1. ใหน้กัเรียนเรียกใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์
2. เปิดแฟ้มงานแนะน าตนเองของนกัเรียนในแผน่ดิสกเ์ก็ต เพื่อน ามาแกไ้ขขอ้มูล และสร้าง

งานสไลดเ์พิ่มเติม 
3. ใหน้กัเรียนสร้างสไลดเ์พิ่มเติม โดยพิมพข์อ้มูล ครอบครัวของฉนั แลว้ปรับแต่งและใส่สี

ตวัอกัษร ดงัน้ี  
 

                         
 

4. บนัทึกแฟ้มขอ้มูลท่ีมีการแกไ้ข  

 

 

 

 

 



บัตรความรู้ 

เร่ือง  การจัดการเกีย่วกบัตัวอักษร หรือข้อความ 

ก าหนดรูปแบบ และขนาดใหก้บัขอ้วาม  การเลือกใชฟ้อนตแ์ละรูปแบบตวัอกัษร 

ท่ีเหมาะสมจะช่วยใหง้านน าเสนอมีความน่าสนใจ และช่วยแสดงส่วนท่ีเราตอ้งการเนน้ 

ไดเ้ป็นอยา่งดี 

การเปลีย่นฟอนต์ และขนาดตัวอกัษร 

 1.ลากเมาส์เลือกขอ้ความท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนรูปแบบตวัอกัษร 

 2. คลิกเมาส์และเลือกฟอนต ์หรือรูปแบบตวัอกัษรท่ีตอ้งการ 

 3. ก าหนดขนาดตวัอกัษร 

                                                                                            

 

        

 

      

    

 

 

ก าหนดตัวหนา  ตัวเอียง  และขีดเส้นใต้ข้อความ 

 ส าหรับความหมายของปุ่มค าสั่งท่ีใชใ้นการปรับแต่งลกัษณะขอ้ความ  มีต่อไปน้ี 

   

   

   
 

 

ก าหนดตวัหนา 

    ก าหนดตวัเอียง 

ขีดเส้นใต ้



ขั้นตอนการก าหนดตวัหนา  ตวัเอียง  และขีดเส้นใตข้อ้ความ  มีขั้นตอน  ดงัน้ี 

1. ใชเ้มาส์เลือกขอ้ความท่ีตอ้งการปรับแต่ง 

2. เลือกก าหนดลกัษณะขอ้ความ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

การตกแต่งข้อความ 

 เราก าหนดสี และสีพื้นใหก้บัขอ้ความในสไลดเ์พื่อเนน้ขอ้มูลท่ีส าคญัและเพิ่มสีสันได ้ดงัน้ี 

1. ใชเ้มาส์เลือกขอ้ความท่ีตอ้งการ 

2. คลิกเมาส์ท่ีสีแบบอกัษร   

3. เลือกสีตวัอกัษร 

 

         

 

 

  

 

                                                                                                   

                                



 จัดข้อความให้อยู่กึง่กลาง  ชิดซ้าย  ชิดขวา 

  ปกติเม่ือเราพิมพข์อ้ความในสไลด ์ ขอ้ความนั้นก็จะถูกจดัชิดซา้ยกรอบขอ้ความ แต่เรา

สามารถเปล่ียนใหข้อ้ความถูกจดัอยูก่ึ่งกลาง  ชิดซา้ย หรือชิดขวาได ้โดยปุ่มค าสั่งท่ีใช ้

รูปแบบใหก้บัขอ้ความ   ดงัน้ี 

  

  

  

การจดัวางขอ้ความ มีขั้นตอน  ดงัน้ี 

1. ใชเ้มาส์เลือกขอ้ความท่ีตอ้งการจดัวาง 

2. คลิกเมาส์เลือกรูปแบบการจดัวาง 

 

 

 

               

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

จดัชิดซา้ย  

ก่ึงกลาง  

จดัชิดขวา  



บัตรความรู้ 

การบันทกึแฟ้มงานเดิมทีน่ ามาแก้ไข 

 การจดัเก็บ หรือบนัทึกแฟ้มงานเดิมท่ีน ามาแกไ้ขมีขั้นตอน  ดงัน้ี 

1. น าเมาส์ไปคลิกท่ีค าสั่ง แฟ้ม (File) 

2. เล่ือนเมาส์ไปท่ีบนัทึก 

 

                   

        

 

 

 

 

 

                    

                         หรือ 

3. น าเมาส์ไปคลิกท่ีปุ่มบนปุ่มแถบเคร่ืองมือ  

 

                 

 

 
 
 
 
 
 



ตารางประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง การจัดการเกี่ยวกบัตัวอกัษร 

 

เลขท่ี 

รายการประเมิน 

รวม 
(15) 

สรุปผล            
การประเมิน 

ระดบั 
คุณภาพ การ

เปิด
แฟ้ม 
(3) 

บนัทึก
แฟ้ม   
(3) 

รูปแบบ
ตวัอกัษร 

(2) 

สี
อกัษร 
(1) 

ขนาด
(1) 

ตวั 
หนา
(1) 

ตวั
เอียง
(1) 

ขีด
เสน้
ใต้
(1) 

การ
จดั
วาง
(2) 

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 
 การเปิดแฟ้มงานเดิมน ามาแก้ไข 

0 คะแนน หมายถึง นกัเรียนไม่สามารถเปิดแฟ้มเดิมข้ึนมาแกไ้ขได ้
1 คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถเปิดแฟ้มงานเดิมเพื่อน ามาแกไ้ขได ้                       แต่ในบาง

ขั้นตอนตอ้งมีผูอ่ื้นคอยแนะน า 
2 คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถเปิดแฟ้มงานเดิมน ามาแกไ้ขขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยตนเอง   

 การบันทกึแฟ้มงานทีน่ ามาแก้ไขข้อมูล 
1   คะแนน หมายถึง นกัเรียนไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลได ้
2   คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถบนัทึกขอ้มูลได ้แต่ในบางขั้นตอนตอ้งมีผูอ่ื้น  
     คอยแนะน า 
3   คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถออกจากโปรแกรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยตนเอง  

    เกณฑ์การจัดรูปแบบตัวอกัษร 
 1   คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถจดัการเก่ียวกบัตวัอกัษร ในรูปแบบต่างๆ  
                   เช่น เลือกรูปแบบตวัอกัษร การใส่สี ตกแต่งตวัอกัษรเป็นตวัหนา ตวัเอียง ขีดเส้นใตเ้นน้  
                   ขอ้ความ  และมีการจดัวางอยา่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสม 
 0   คะแนน หมายถึง นกัเรียนไม่สามารถจดัรูปแบบตวัอกัษรได ้หรือจดัรูปแบบตวัอกัษรไม่   
                   เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบบันทกึผลการประเมินคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักเรียน 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การจัดการเกี่ยวกบัตัวอกัษร 

เลขท่ี 

รายการประเมิน 

เฉล่ีย 
(3) 

สรุป 
ระดบัคุณภาพ ความร่วมมือในการท างาน (2) 

มีความ
รับผิดชอบ (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  นกัเรียนรับผิดชอบงานทุกงานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความเต็มใจ  
        และเตม็ใจท่ีจะท างานใหเ้สร็จภายในเวลาท่ีก าหนด  
1     คะแนน   หมายถึง  นกัเรียนรับผดิชอบงานเป็นบางคร้ัง มีความตั้งใจเป็นบางคร้ัง แต่ก็ 
       ท  างานเสร็จตามก าหนด  
0     คะแนน  หมายถึง  นกัเรียนไม่รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี และท างานไม่เสร็จตามก าหนด 
ความร่วมมือในการท างาน 



2     คะแนน  หมายถึง  ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ 
1     คะแนน  หมายถึง  ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นเป็นบางคร้ังไม่สม ่าเสมอ 
0     คะแนน  หมายถึง   ไม่ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นในทุกๆ ดา้น 
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 

 


