
แผนจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 การสร้างสรรค์ผลงาน  ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

  
หน่วยที ่ 3   ช่ือหน่วยการเรียนรู้   สร้างสรรคผ์ลงาน  ระยะเวลาในการสอน     10      ชัว่โมง  
แผนการเรียนรู้ที ่ 6                เรียนมาแลว้   5   ชัว่โมง            เวลาสอนคร้ังน้ี                 1      ชัว่โมง 
เร่ือง   สร้างสรรคง์านสวยดว้ยภาพ และตกแต่งสไลดง์านน าเสนอ 
 
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  สามารถใชง้านโปรแกรมสร้างงานน าเสนอท่ีก าหนดใหไ้ด ้
1.2 สามารถจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นแผน่ดิสกเ์ก็ต หรือเก็บไวใ้นฮาร์ดดิสกไ์ด ้

3.  วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 
3.1  นกัเรียนสามารถแทรกภาพตดัปะ และภาพจากแหล่งต่างๆ เขา้มาสร้างงานสไลด์ 
3.2  นกัเรียนสามารถอธิบายหนา้ท่ี และส่วนประกอบของเคร่ืองมือในการตกแต่งพื้นหลงั และการ
แทรกภาพในการสร้างงานน าเสนอได ้
3.3  นกัเรียนสามารถตกแต่งสีพื้นหลงัใหก้บัสไลดง์านน าเสนอไดอ้ยา่งสวยงาม 

4.  สาระการเรียนรู้    
4.1  การแทรกภาพตดัปะ (ClipArt) และภาพจากแฟ้ม 
4.2  การตกแต่งสีพื้นหลงังานน าเสนอ 

5.  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์   
 5.1  มีระเบียบวนิยัในการท างาน 
 5.2  มีความรับผดิชอบ 
 5.3  การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 
 



6.  การจัดกระบวนการเรียนรููู้     
1.1 ทบทวนบทเรียนเก่ียวกบัการใส่ขอ้ความลงในสไลด ์และการจดัการเก่ียวกบั 

รูปแบบตวัอกัษร 
1.2 น าตวัอยา่งงานน าเสนอท่ีมีการน าภาพจากท่ีต่างๆ เขา้มาน าเสนอในสไลด ์ 
1.3 นกัเรียนดูส่ือวดีีโอ  เร่ือง การแทรกภาพ และการตกแต่งสีพื้นหลงัลงในสไลด ์     

งานน าเสนอ 
1.4 ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตามกิจกรรมในบตัรกิจกรรม เร่ือง สร้างสรรคง์านสวยดว้ย 

ภาพ และการตกแต่งพื้นหลงัของสไลดง์านน าเสนอ โดยใชใ้บความรู้ประกอบในการปฏิบติังานตามล าดบั
ขั้นตอน 

1.5 จดัเก็บบนัทึกลงในแผน่ดิสกเ์ก็ต 
1.6 น าเสนอผลงาน 
1.7 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนและการปฏิบติังาน  

7.  ส่ือการเรียนรู้        
7.1  ส่ือวดีีโอ เร่ือง การแทรกภาพ และการตกแต่งสีพื้นหลงัลงในสไลดง์านน าเสนอ 
7.2  บตัรกิจกรรม เร่ือง สร้างสรรคง์านสวยดว้ยภาพ และการตกแต่งพื้นหลงัของสไลด ์              

งานน าเสนอ 
8.   การวดัผลประเมินผล         
     8.1  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

    8.2  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
    8.3  ตรวจผลงาน    

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัตรความรู้ 

เร่ือง  ตกแต่งสไลด์ด้วยภาพตัดปะ (ClipArt) 

 เราสามารถคน้หา และจดัการกบัภาพคลิปอาร์ตได ้ โดยเลือกทาสกเ์พน ClipArt  

จากนั้นใหท้  าดงัน้ี 

1. คลิกเปิดทาส์กเพน ClipArt 

2. คลิกจดัระเบียบภาพตดัปะ  

3. คลิกเมาส์เลือก Office คอลเลกชัน่ 

4. คลิกเลือกภาพท่ีตอ้งการ 

5. คลิกขวาเพื่อคดัลอกภาพ                                                                                     

              

 

 

 

  

                                                                                                      

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 



ใบความรู้ 

เร่ือง  ตกแต่งสไลด์ด้วยไฟล์ภาพจากแฟ้ม 

 เป็นการน าไฟลภ์าพถ่ายน ามาใชต้กแต่งสไลด ์ โดยการท าไดด้งัน้ี 

1. เลือก แทรก (Insert) > รูปภาพ ( Picture ) >  จากแฟ้ม( Form File ) 

2. เลือกโฟลเ์ดอร์ภาพ 

3. คลิกเลือกภาพท่ีตอ้งการ 

4. คลิกเมาส์เพื่อวางภาพบนสไลด์ 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

                        

 

 

                                                                                                                                     

     

 



ใบความรู้     

เร่ือง การตกแต่งสีพืน้หลงังานน าเสนอ 

ตกแต่งพื้นหลงัสไลดน์ าเสนอดว้ยการใส่สีเพิ่มเติม  ท าไดด้งัน้ี 

1.  น าเมาส์ไปคลิกขวาบริเวณพื้นท่ีวา่งของสไลด ์และเล่ือนเมาส์ไปเลือก  พื้นหลงั 

2. คลิกเลือกพื้นหลงัโครงร่างสี 

3. คลิกเลือกเติมสีพื้น (มี 2 แบบ คือ สีเพิ่มเติม และสีลกัษณะพิเศษ) 

4. เลือกรูปแบบลกัษณะสี มี 2 แบบ คือ (สีทึบ และสีไล่ระดบั) 

5. คลิกตกลง 

     

 

 

 

    

  

 

 

 

 



บัตรกจิกรรม 

เร่ือง การแทรกรูปภาพ และตกแต่งพืน้สไลด์งานน าเสนอ 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี ้ 

1.  ใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ เร่ือง การแทรกภาพ และการตกแต่งสไลดง์านน าเสนอ 

2. นกัเรียนพิมพ ์คติประจ าใจของนกัเรียน 

3. ใหน้กัเรียนน าภาพตดัปะ หรือภาพจากแฟ้ม มาแทรกไวใ้นงานน าเสนอของนกัเรียน(แนะน า

ตนเอง) 

4. ตกแต่งพื้นหลงังานสไลดใ์ห้สวยงาม 

5. จดับนัทึกแฟ้มงานท่ีมีการแกไ้ข 

6. น าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 

เร่ือง  สร้างสรรค์งานสวยด้วยภาพ และตกแต่งสไลด์งานน าเสนอ 

เลขท่ี 

รายการประเมิน 
รวม 
10 

คะแนน 

สรุปผล           
การประเมิน 

ระดบั
คุณภาพ 

การพิมพข์อ้ความ/ 
อธิบายเคร่ืองมือ 

( 3 คะแนน) 

การแทรก
ภาพ 

(4คะแนน) 

การใส่ 
สีพ้ืนหลงั 
(3คะแนน) 

ผา่น 
ไม่

ผา่น 

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 
การพมิพ์ข้อความ 
1     คะแนน หมายถึง  นกัเรียนสามารถพิมพข์อ้ความท่ีก าหนดใหไ้ดต้ามท่ีก าหนด 
       แต่ยงัพิมพผ์ดิเป็นบางค า    
2     คะแนน หมายถึง  นกัเรียนสามารถพิมพข์อ้ความท่ีก าหนดใหไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
3     คะแนน  หมายถึง นกัเรียนสามารถพิมพข์อ้ความไดต้ามท่ีก าหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง           

อยา่งคล่องแคล่ว 
 การแทรกรูปภาพ 

1    คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถแทรกรูปภาพได ้แต่ตอ้งมีผูอ่ื้นคอยแนะน า และ 
       ยงัปรับรูปภาพยงัไม่ได ้
2    คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถแทรกรูปภาพไดด้ว้ยตนเอง แต่ยงัปรับรูปภาพไม่ได ้  
      บางขั้นตอนตอ้งมีผูอ่ื้นแนะน า 
1 คะแนน  หมายถึง นกัเรียนสามารถแทรกรูปภาพได ้และปรับรูปภาพไดเ้อง แต่        การ

ปรับแต่งรูปภาพยงัไม่เหมาะสม 
2 คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถแทรกรูปภาพได ้และสามารถปรับแต่งรูปภาพไดอ้ยา่ง

เหมาะสม สวยงามดว้ยตนเองทุกขั้นตอน 
   การใส่สีพืน้หลงั 

1    คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถใส่สีพื้นหลงัได ้แต่ตอ้งมีผูอ่ื้นคอยแนะน าตลอดเวลา 
2    คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถใส่สีพื้นหลงัได ้และสามารถปรับแต่งสีพื้นไดอ้ยา่ง 
      สวยงาม แต่ในบางขั้นตอนตอ้งมีผูอ่ื้นคอยแนะน า 
3    คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถใส่สีพื้นหลงัได ้และสามารถปรับแต่งสีพื้นไดอ้ยา่ง  
      สวยงาม ดว้ยตนเองทุกขั้นตอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทกึผลการประเมินคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักเรียน 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 

เร่ือง  สร้างสรรค์งานสวยด้วยภาพ และตกแต่งสไลด์งานน าเสนอ 

เลขท่ี 

รายการประเมิน 

 เฉล่ีย 
(3) 

สรุป 
ระดบัคุณภาพ ตรงต่อเวลา (2) มีความรับผิดชอบ (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  นกัเรียนเขา้เรียนและส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ดว้ยความเตม็ใจ และ เสร็จ

ภายในเวลาท่ีก าหนด  
1     คะแนน   หมายถึง  นกัเรียนเขา้เรียนและส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ตรงตามเวลาท่ีก าหนดให้

เป็นบางคร้ัง   
0      คะแนน  หมายถึง  นกัเรียนเขา้เรียน และส่งงานล่าชา้ ไม่ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
 



ตรงต่อเวลา 
2    คะแนน  หมายถึง   มีความตรงต่อเวลาอยา่งสม ่าเสมอ 
1   คะแนน   หมายถึง   มีความตรงต่อเวลาเป็นบางคร้ัง 
0   คะแนน  หมายถึง   ไม่ตรงต่อเวลา 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       

 


