
แผนจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
หน่วยการเรียนรู้ที ่3  การสร้างสรรค์งานน าเสนอ  ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

  
หน่วยที ่ 3   ช่ือหน่วยการเรียนรู้   สร้างสรรคผ์ลงาน  ระยะเวลาในการสอน     10      ชัว่โมง  
แผนการเรียนรู้ที ่ 5              เรียนมาแลว้   4   ชัว่โมง              เวลาสอนคร้ังน้ี                 1      ชัว่โมง 
เร่ือง   การสร้างสรรคง์านโดยใชอ้กัษรศิลป์(Word Art) สัญลกัษณ์ และแทรกตวัเลขหนา้ขอ้ความ   
 
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  นกัเรียนสามารถสร้างช้ินงานตามรูปแบบท่ีก าหนดใหไ้ด ้
1.2  สามารถสร้างช้ินงานดว้ยโปรแกรมน าเสนอท่ีก าหนดใหไ้ด ้

3.  วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 
3.1  นกัเรียนสามารถสร้างงานน าเสนอโดยใชอ้กัษรศิลป์(Word Art) ได ้
3.2  นกัเรียนสามารถแทรกสัญลกัษณ์ และตวัเลขหนา้ขอ้ความได ้
3.3  นกัเรียนสามารถบอกขั้นตอนในการแทรกสัญลกัษณ์และตวัเลขหนา้ขอ้ความได ้
3.4  นกัเรียนสามารถบอกขั้นตอนในการสร้างงานน าเสนอโดยใชอ้กัษรศิลป์(Word Art) ได ้

4.  สาระการเรียนรู้ 
4.1  การสร้างงานน าเสนอโดยใชอ้กัษรศิลป์(Word Art)   
4.2  การแทรกสัญลกัษณ์ และเลขหนา้ขอ้ความ    

5.  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์   
5.1  มีระเบียบวนิยัในการท างาน 
5.2  มีความรับผดิชอบ 

 5.3  การท างานกลุ่ม 
6.  การจัดกระบวนการเรียนรููู้     

6.1 ทบทวนบทเรียนเก่ียวกบัการจดัการเก่ียวกบัอกัษร 
6.2 นกัเรียนดูตวัอยา่งงานน าเสนอท่ีสร้างสรรคโ์ดยใชอ้กัษรศิลป์(Word Art) ท่ีมี 



การแทรกสัญลกัษณ์ และตวัเลขหนา้ขอ้ความ   
6.3 นกัเรียนดูส่ือวดีีโอ  เร่ือง  การสร้างงานน าเสนอโดยใชอ้กัษรศิลป์(Word Art)  

 การแทรกสัญลกัษณ์ และแทรกเลขหนา้ขอ้ความ   
6.4  นกัเรียนฝึกปฏิบติัตามบตัรกิจกรรม  เร่ือง สร้างสรรคง์านศิลป์ โดยใชบ้ตัรความรู้ 

ประกอบในการฝึกปฏิบติั และฝึกตามขั้นตอนตามล าดบั 
6.5 บนัทึกจดัเก็บแฟ้มขอ้มูล 
6.6 น าเสนอผลงาน 
6.7 ร่วมกนัสรุปบทเรียนและผลการปฏิบติังาน  

7.  ส่ือการเรียนรู้        
7.1  ส่ือวดีีโอ  เร่ือง  การสร้างงานน าเสนอโดยใชอ้กัษรศิลป์(Word Art)  การแทรก 

สัญลกัษณ์ และการแทรกตวัเลขหนา้ขอ้ความ   
7.2 บตัรงาน เร่ือง สร้างสรรคง์านศิลป์ 
7.3 บตัรความรู้ เร่ือง การสร้างงานน าเสนอโดยใชอ้กัษรศิลป์(Word Art)  และการแทรก 

สัญลกัษณ์ และเลขหนา้ขอ้ความ   
 8.  การวดัผลประเมินผล         
 8.1  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  

8.2  สังเกตคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
8.3  ตรวจผลงาน   
8.4  ตรวจแบบฝึกหดั                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัตรความรู้ 

เร่ือง  การแทรกสัญลกัษณ์  และตัวเลขหน้าข้อความ 

 เราสามารถสร้างหรือยกเลิกสัญลกัษณ์ / ตวัเลขหนา้ขอ้ความ มีขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ลากเมาส์เลือกขอ้ความท่ีตอ้งการแสดงหรือยกเลิก Bullets 
2. คลิกแสดงหรือยกเลิกสัญลกัษณ์หรือคลิกแสดงตวัเลขหนา้หวัขอ้ 

 

 

        

 

                                               

 

 

 

ผลลพัธ์การสร้างอักษรศิลป์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัตรความรู้  เร่ือง การสร้างอักษรศิลป์ (WordArt) 

  อกัษรศิลป์ เป็นรูปแบบของตวัอกัษรส าเร็จรูปท่ีถูกออกแบบใหมี้ความสวยงามเหมาะท่ี

น ามาประยกุตใ์ชใ้นสไลด ์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี  มีขั้นตอน 

ในการสร้าง  ดงัน้ี 

1. คลิกเมาส์เพื่อเขา้สู่การสร้างอกัษรศิลป์    
2. เลือกสไตลห์รือรูปแบบของอกัษรศิลป์ 
3. คลิกเมาส์ใชรู้ปแบบอกัษรศิลป์ท่ีเลือกไว ้และคลิกปุ่มตกลง 
4. เลือกรูปแบบ และขนาดตวัอกัษร 
5. พิมพข์อ้ความท่ีจะสร้าง 
6. คลิกเมาส์เพื่อท าการสร้างขอ้ความ หรือคลิกปุ่ม  ตกลง  

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

         

 

 



บัตรกจิกรรม 

เร่ือง การสร้างสรรค์งานศิลป์ 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. นกัเรียนเรียกใช ้หรือเปิดโปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์

2. เปิดแฟ้มงาน แนะน าตนเอง จากแผน่ดิสกเ์ก็ตเพื่อน ามาแกไ้ขขอ้มูล 

3. สร้างสไลดเ์พิ่มเติมอีกสองสไลด ์ ดงัน้ี 

a. แผน่สไลดท่ี์ 1 พิมพเ์ก่ียวกบังานอดิเรกของนกัเรียน  

b. แผน่สไลดท่ี์ 2 พิมพเ์ก่ียวกบัคติพจน์ประจ าใจของนกัเรียน 

ดังตัวอย่าง สไลด์แผ่นที ่1 

 

 

ตัวอย่างสไลด์แผ่นที ่2  

 

 

 



ตารางประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

เร่ือง การสร้างสรรค์งานโดยใช้อกัษรศิลป์(Word Art) สัญลกัษณ์ และแทรกตัวเลขหน้าข้อความ 

 

เลขท่ี 

รายการประเมิน 

รวม 
(10 คะแนน) 

สรุปผล      
การประเมิน 

ระดบั
คุณภาพ การสร้าง

ขอ้ความ
ศิลป์ 

(6 คะแนน) 

การแทรก
สญัลกัษณ์ 
(2 คะแนน) 

การแทรกตวัเลข
หนา้ขอ้ความ 
(2 คะแนน) 

ผา่น ไม่ผา่น 

1        
2        

3        

4        

5        
6        

7        

8        

9        
10        

11        

12        

13        

14        
15        

 
เกณฑ์สรุปผลการประเมิน1 
 0 – 5   คะแนน หมายถึง ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังาน 
 6 – 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 
การสร้างข้อความศิลป์ 
1   คะแนน หมายถึง  นกัเรียนสามารถสร้างขอ้ความศิลป์ได ้แต่ไม่เสร็จตามท่ีก าหนด    
2   คะแนน หมายถึง   นกัเรียนสามารถสร้างขอ้ความศิลป์ได ้แต่พิมพข์อ้ความไดไ้ม่ครบ 
     ตามท่ีก าหนดแต่สามารถจดัวางไดเ้หมาะสม 
3   คะแนน หมายถึง   นกัเรียนสามารถสร้างขอ้ความศิลป์ และพิมพข์อ้ความไดต้ามท่ี  
     ก าหนดครบทุกขั้นตอน และจดัวางไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 การแทรกสัญลกัษณ์ 
1    คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถแทรกสัญลกัษณ์ได ้แต่ยงัปรับรูปแบบไม่สวยงาม 
0 คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถแทรกสัญลกัษณ์ได ้และสามารถจดัรูปแบบไดอ้ยา่ง  
      สวยงาม 

   การแทรกตัวเลขหน้าข้อความ 
1 คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถแทรกตวัเลขหนา้ขอ้ความได ้แต่ยงัปรับรูปแบบ      
      ไม่สวยงาม 
2 คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถแทรกตวัเลขหนา้ขอ้ความได ้และสามารจดัรูปแบบไดอ้ยา่ง

สวยงาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบบันทกึผลการประเมินคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักเรียน 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

เร่ือง การสร้างสรรค์งานโดยใช้อกัษรศิลป์(Word Art) สัญลกัษณ์ และแทรกตัวเลขหน้าข้อความ 

เลขท่ี 

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 
 



ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 
2     คะแนน  หมายถึง  ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ 
1     คะแนน  หมายถึง  ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นเป็นบางคร้ังไม่สม ่าเสมอ 
0     คะแนน  หมายถึง   ไม่ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นในทุกๆ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


