แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยการเรียนรูที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ เวลา 3 คาบ
คาบที่ 1 เรื่อง ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/…....... วันที่
...........................................
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญ
 หา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/2 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศได

จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของเทคโนโลยีได
2. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของสารสนเทศได
3. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได
สาระสําคัญ
เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษยพัฒนาขึ้นเพื่อชวยในการ
ทํางานหรือแกปญหาตางๆ รวมถึงชวยอํานวยความสะดวกสบาย
ในชีวิตประจําวัน
สารสนเทศหมายถึง ขอมูลที่เกิดจากการประมวลผล เพื่อให
เกิดความรูใหมๆ และเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของมนุษย
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําขอมูลที่ประมวลผล
แลว มาจัดการดวยเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดความสะดวกสบายและ
เกิดประโยชนสูงสุดในชีวิตประจําวัน
วิธีการจัดการเรียนรู

1. แบบทดสอบ Pre-Test
2. การตูนแอนิเมชั่น แนะนําตัวละคร
3. การตูนแอนิเมชั่น ตอน ความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Click Adventure

สาระการเรียนรู
ความรู
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู

กระบวนการ / กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูสนทนาพูดคุยทักทายเพื่อสราง
ความคุนเคยกับนักเรียนพรอมทั้งบอก
จุดประสงคของคาบเรียนนี้ พรอมทัง้
แนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอนในวิชา
คอมพิวเตอร
2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้
หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสูกิจกรรมตอไป

สื่ออุปกรณ
- หนังสือเรียน

วัดและ
ประเมินผล
สังเกตพฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นสอน
กิจกรรมที่ 1 : แบบทดสอบ Pre-Test

สื่ออุปกรณ
- ไฟล
แบบทดสอบ
Pre-Test

กิจกรรมที่ 2 : การตูนแอนิเมชั่น แนะนํา
ตัวละคร

- การตูนแอนิ
เมชั่น แนะนํา
ตัวละคร

วัดและ
ประเมินผล
ตรวจแบบทดสอบ
Pre-Test
- การเลือก
คําตอบที่ถูกตอง
1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับชื่อตัว
ละคร

กิจกรรมที่ 3 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมที่ 4 : แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร
Click Adventure

- การตูนแอนิ
เมชั่นตอน
ความหมาย
ของ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม

- เกีย
่ วกับ
ความหมายของ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
- แบบฝกทักษะ การทําแบบฝก
ทักษะ
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
Click
Click

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ
Adventure

วัดและ
ประเมินผล
Adventure
- การใชปุมลูกศร

ขั้นสรุป
- หนังสือเรียน
ครู แ ละนั ก เรี ย นร ว มกั น สรุ ป เกี่ ย วกั บ
ความหมายของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และสิ่งที่ไดปฏิบัติในคาบเรียนนี้ พรอมทั้ง
แจกห นั ง สื อ เรี ย น ให นั ก เรี ย น กลั บ ไ ป
ทบทวนเนื้อหาในหนังสือ

การตอบคําถาม
- เกี่ยวกับ
ความหมายของ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู

1. ไฟลแบบทดสอบ Pre-Test
2. การตูนแอนิเมชั่นแนะนําตัวละคร
3. การตูนแอนิเมชั่น ตอนความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Click Adventure
5. หนังสือเรียน

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน / ชิ้นงาน)
- แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Click Adventure
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู

- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการทําแบบฝก
ทักษะคอมพิวเตอร Click Adventure

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยการเรียนรูที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เวลา 3 คาบ

คาบที่ 2 เรื่อง ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/…....... วันที่
...........................................

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/2 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถบอกประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศที่
พบเห็นในชีวิตประจําวันได

จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนของเทคโนโลยี
สารสนเทศในดานการดําเนินชีวิตประจําวันได
2. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนของเทคโนโลยี
สารสนเทศในดานการพัฒนาการศึกษาได
3. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนของเทคโนโลยี
สารสนเทศในดานการเกษตรและสิ่งแวดลอมได
4. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนของเทคโนโลยี
สารสนเทศในดานการเงินและการธนาคารได
5. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนของเทคโนโลยี
สารสนเทศในดานการคาและการพาณิชยได
6. กเรียนสามารถอธิบายประโยชนของเทคโนโลยี
สารสนเทศในดานอุตสาหกรรมได
สาระสําคัญ
เทคโนโลยีส ารสนเทศมีป ระโยชน ตอ การดํา เนิ น ชี วิต ของ
มนุษยมากมาย ซึ่งสามารถแบงเปนดานตางๆ คือ ดานการดําเนิน
ชี วิ ต ประจํ า วั น ด า นพั ฒ นาก าร ศึ ก ษ า ด า น การ เก ษตร แล ะ
สิ่ง แวดลอ ม ดานการเงิน และการธนาคาร ดานการคาและการ
พาณิชย และดานอุตสาหกรรม
วิธีการจัดการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน ประโยชนของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Click Adventure 2
สาระการเรียนรู
ความรู
ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู

กระบวนการ / กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

ขั้นนําเขาสูบทเรียน

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
1. ครูและนักเรียนทบทวนความรูสิ่งที่เรียน
พฤติกรรม
ไปเมื่อคาบเรียนที่แลวเรื่อง ความหมาย
- ความสนใจใน
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียน
2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

ขั้นสอน
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน
ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับ
ความหมายของ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- การตูนแอนิ
เมชั่นตอน
ประโยชนของ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับ
ประโยชนของ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กิจกรรมที่ 2 : ใบงานที่ 1 เรื่อง ประโยชน - ใบงานที่ 1
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตรวจใบงานที่ 1
- การจับคู
ประโยชนของ
เทคโนโลยี
สารสนเทศดาน

กิจกรรมการเรียนรู

กิจกรรมที่ 3 : แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร
Click Adventure 2

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล
ตางๆใหสัมพันธ
กับรูปภาพได
อยางถูกตอง

- แบบฝก
ทักษะ
คอมพิวเตอร

การทําแบบฝก
ทักษะ
คอมพิวเตอร

Click

Click

Adventure 2 Adventure
- การใชปุมลูกศร
ขั้นสรุป
- หนังสือเรียน
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับ เรื่อง
ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สิ่งที่ไดปฏิบัติในคาบเรียนนี้ พรอมทั้งแจก
หนั ง สื อ เรี ย นให นั ก เรี ย นกลั บ ไปทบทวน
เนื้อหาในหนังสือ

1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับ
ประโยชนของ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สื่อการเรียนรู/ แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน ประโยชนของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Click Adventure 2
4. แปนพิมพจําลอง
5. หนังสือเรียน
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- ใบงานที่ 1 เรื่อง ประโยชนของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Click Adventure 2
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการทําใบงานที่ 1 เรื่อง ประโยชนของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการทําแบบฝก
ทักษะคอมพิวเตอร Click Adventure 2

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยการเรียนรูที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เวลา 3 คาบ

คาบที่ 3 เรื่อง ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/…....... วันที่
...........................................

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/2 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถบอกผลกระทบที่เกิดจากการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ไมเหมาะสมได

จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถบอกผลกระทบจากเทคโนโลยี
สารสนเทศได
2. นักเรียนสามารถยกตัวอยางผลกระทบจากเทคโนโลยี
สารสนเทศได
สาระสําคัญ
เทคโนโลยีมีบทบาทตอ การดํารงชีวิตของมนุษย ซึ่ง มนุษย
คิ ด ค น เทคโนโลยี เ พื่ อ มาอํ า นวยความสะดวกในด า นต า งๆ แต
ในทางกลับ กัน เมื่อ มีป ระโยชนก็ ยอ มจะมีโทษ ดั ง นั้น ผลกระทบ
จากเทคโนโลยีส ารสนเทศ ไดแ ก มนุ ษย สั ม พั น ธ ร ะหว างบุค คล
น อ ยลง เกิ ด การเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารที่ ไ ม เ หมาะสมได อ ย า ง
รวดเร็ว ทําใหเกิดอาชญากรรมในรูปแบบตางๆ เกิดความเสี่ยงใน
ดานธุรกิจ และ เกิดการพัฒนาอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางศูนย
วิธีการจัดการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน ผลกระทบจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. แบบทดสอบ Post-Test
3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Typing
4. แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 1

สาระการเรียนรู
ความรู
ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู

กระบวนการ / กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

ขั้นนําเขาสูบทเรียน

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
1. ครูและนักเรียนทบทวนความรูสิ่งที่เรียน
พฤติกรรม
ไปเมื่อคาบเรียนที่แลว เรื่อง ประโยชนของ
- ความสนใจใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียน
2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

ขั้นสอน
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน
ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมที่ 2 : แบบทดสอบ Post-Test

2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับ
ประโยชนของ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- การตูนแอนิ
เมชั่นตอน
ผลกระทบ
จาก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ไฟล
แบบทดสอบ
Post -Test

1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับ
ผลกระทบจาก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตรวจแบบทดสอบ
Post-Test
- การเลือก
คําตอบที่ถูกตอง

กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมที่ 3 : แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร
Click Adventure 3

กิจกรรมที่ 4 : แบบฝกหัดทายหนวยการ
เรียนรูที่ 1

สื่ออุปกรณ
- แบบฝก
ทักษะ
คอมพิวเตอร

วัดและ
ประเมินผล
การทําแบบฝก
ทักษะ
คอมพิวเตอร

Click

Click

Adventure 3 Adventure
- การใชปุมลูกศร
- หนังสือเรียน ตรวจแบบฝกหัด
ทายหนวย
- การเขียนสรุป
เกี่ยวกับ
ประโยชนของ
เทคโนโลยี
การตอบคําถาม

ขั้นสรุป
ครู แล ะนั กเ รี ย นร ว มกั นสรุ ป เกี่ ยว กั บ หนังสือเรียน
ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สิ่งที่ไดปฏิบัติในคาบ พรอมกับแจกหนังสือ
เรียนใหนักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาใน
หนังสือ
สื่อการเรียนรู/ แหลงการเรียนรู

1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน ผลกระทบจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ไฟลแบบทดสอบ Post-Test
3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Click Adventure 3
4. แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 1
5. หนังสือเรียน

- เกี่ยวกับ
ผลกระทบจาก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- แบบทดสอบ Post-Test
- แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 1
- แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Click Adventure 3
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการทําแบบทดสอบ Post-Test
- ประเมินจากการทําแบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรู
ที่ 1
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการทําแบบ
ฝกทักษะคอมพิวเตอร
Click Adventure 3

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 2 องคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร

หนวยการเรียนรูที่ 2 องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
เวลา 5 คาบ
คาบที่ 4 เรื่อง ฮารดแวร
50 นาที

เวลา

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/…....... วันที่
...........................................

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/2 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถบอกความหมายและอธิบายลักษณะการ
ทํางานของฮารดแวรได
จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของฮารดแวรได
2. นักเรียนสามารถบอกและยกตัวอยางลักษณะการทํางาน
ของฮารดแวรได
สาระสําคัญ

ฮาร ด แวร (Hardware) หมายถึ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ละ
อุป กรณ ต อ พ ว งต า งๆ ซึ่ ง สามารถมองเห็ น ด ว ยตา และสามารถ
สัมผัสได เชน จอภาพ แปนพิมพ เมาส เปนตน ลักษณะการทํางาน

ของฮารดแวรสามารถแบงออกเปน 4 หนวย คือ หนวยรับขอมูล
หนวยประมวลผลกลาง หนวยความจํา และหนวยแสดงผล
วิธีการจัดการเรียนรู

1. แบบทดสอบ Pre-Test
2. การตูนแอนิเมชั่น ตอน องคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร (ฮารดแวร)
3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Click Runner 2

สาระการเรียนรู
ความรู
ความหมายและลักษณะการทํางานของฮารดแวร
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู

กระบวนการ / กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม
- ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับ

กิจกรรมการเรียนรู

ขั้นสอน
กิจกรรมที่ 1 : แบบทดสอบ Pre-Test

สื่ออุปกรณ

- ไฟล
แบบทดสอบ
Pre-Test

กิจกรรมที่ 2 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน
องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
(ฮารดแวร)

- การตูนแอนิ
เมชั่นตอน
องคประกอบ
ของระบบ
คอมพิวเตอร
(ฮารดแวร)

วัดและ
ประเมินผล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตรวจแบบทดสอบ
Pre-Test
- การเลือก
คําตอบที่ถูกตอง
1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม
- ความหมายของ
ฮารดแวร
- องคประกอบ
ของฮารดแวร
- ลักษณะการ
ทํางานของ

กิจกรรมที่ 3 : แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร
Click Runner 2

- แบบฝก
ทักษะ
คอมพิวเตอร
Click
Runner 2

ฮารดแวรทั้ง 4
หนวย
การทําแบบฝก
ทักษะ
คอมพิวเตอร
- วิธีการคลิก
เมาส เก็บเหรียญ
เพื่อนําเงินไปซื้อ

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล
อุปกรณ
ฮารดแวร

ขั้นสรุป
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม
ค รู แ ล ะ นั ก เ รี ย น ร ว ม กั น ส รุ ป เ รื่ อ ง
- เกี่ยวกับ
ความหมายของ ฮาร ด แวร (Hardware)
ความหมายของ
ฮารดแวร และ
และลักษณะการทํางานของฮารดแวรทั้ง 4
ลักษณะการ
หน ว ย และสิ่ ง ที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ใ นคาบเรี ย นนี้
ทํางานของ
พร อ มกั บ แจกหนั ง สื อ เรี ย นให นั ก เรี ย น
กลับไปทบทวนเนื้อหาในหนังสือ

สื่อการเรียนรู/ แหลงการเรียนรู

1. ไฟลแบบทดสอบ Pre-Test
2. การตูนแอนิเมชั่น ตอน องคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร (ฮารดแวร)
3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Click Runner 2
4. หนังสือเรียน
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Click Runner 2
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู

ฮารดแวรทั้ง4
หนวย

- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในแบบฝกทักษะ
คอมพิวเตอร
Click Runner 2

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 2 องคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร
หนวยการเรียนรูที่ 2 องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
เวลา 5 คาบ
คาบที่ 5 เรื่อง ซอฟตแวร
นาที

เวลา 50

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/…....... วันที่
...........................................

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/2 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถบอกความหมายและประเภทของซอฟตแวร
ได

จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถบอกประเภทของซอฟตแวรได
2. นักเรียนสามารถบอกความหมายของซอฟตแวรประเภท
ตางๆ ได
สาระสําคัญ

ซอฟตแวร (Software) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคําสั่ง ที่
เขียนขึ้นมาเพื่อสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานตาง ๆ ตามความตองการ
เราสามารถจําแนกประเภทของซอฟตแวร (Software) ซึ่งแบงอก
เป น 2 ระบบ คือ ซอฟต แวรร ะบบ (System

Software) และ

ซอฟตแวรประยุกต (Application Software)
วิธีการจัดการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน องคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร (ซอฟตแวร)
2. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Installation

สาระการเรียนรู
ความรู
ความหมายและประเภทของซอฟตแวร
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู

กระบวนการ / กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูและนักเรียนทบทวนเนื้อหาในคาบ
เรียนที่ผานมา เรื่อง ความหมายและการ
แบงลักษณะการทํางานของฮารดแวร
2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

สื่ออุปกรณ
- หนังสือ
เรียน

วัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
- ความสนใจในการ
เรียน
2. การตอบคําถาม
- ความหมายและ
การแบงลักษณะ
การทํางานของ
ฮารดแวร

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นสอน
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน
องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
(ซอฟตแวร)

กิจกรรมที่ 2 : แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร
The Installation

สื่ออุปกรณ
- การตูนแอ
นิเมชั่นตอน
องคประกอบ
ของระบบ
คอมพิวเตอร
(ซอฟตแวร)

วัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
- ความสนใจในการ
เรียน
2. การตอบคําถาม
- เกี่ยวกับ
ความหมายของ
ซอฟตแวร
- เกี่ยวกับประเภท
ของซอฟตแวร
การทําแบบฝก
ทักษะคอมพิวเตอร

- แบบฝก
ทักษะ
คอมพิวเตอร The Installation
The

- การใชปุมลูกศร
Installation เก็บแผนซีดเี พื่อนํา
ซอฟตแวรไปติดตั้ง
ในคอมพิวเตอร
ขั้นสรุป
- หนังสือ
การตอบคําถาม
ค รู แ ล ะ นั ก เ รี ย น ร ว ม กั น ส รุ ป เ รื่ อ ง เรียน
- ความหมายและ
ความหมายและองค ป ระกอบของระบบ
องคประกอบของ
คอมพิ ว เตอร (ซอฟต แ วร ) และสิ่ ง ที่ ไ ด
ระบบคอมพิวเตอร
ปฏิบัติในคาบเรียนนี้
(ซอฟตแวร)
สื่อการเรียนรู/ แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน องคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร (ซอฟตแวร)
2. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Installation
3. หนังสือเรียน

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร The Installation
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในแบบฝกทักษะ
คอมพิวเตอร
The Installation

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 2 องคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร

หนวยการเรียนรูที่ 2 องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
เวลา 5 คาบ
คาบที่ 6 เรื่อง บุคลากร
50 นาที

เวลา

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/…....... วันที่
...........................................
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/2 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถบอกหนาที่ของบุคลากรทางคอมพิวเตอร
ในแตละประเภทได

จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของบุคลากร
(Peopleware)ได
2. นักเรียนสามารถอธิบายหนาทีข
่ องผูจัดการระบบ
(System Manager)ได
3. นักเรียนสามารถอธิบายหนาที่ของนักวิเคราะหระบบ
(System Analyst)wได
4. นักเรียนสามารถอธิบายหนาที่ของโปรแกรมเมอร
(Programmer)ได
5. นักเรียนสามารถอธิบายหนาที่ของผูใช(User)ได
สาระสําคัญ

บุ ค ลากร (People ware) หมายถึ ง บุ ค ลากรที่ ทํ า งาน
เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร ซึ่ ง จะต อ งมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร
สามารถใชงาน หรือสั่งงานใหคอมพิวเตอรทํางานตามที่ตองการ
ได สามารถแบ ง ประเภทของผู ใ ช ง านคอมพิ ว เตอร อ อกเป น 4
ระดับ คือ ผูจัดการระบบ (System Manager) นักวิเคราะหระบบ
(System Analyst) โปรแกรมเมอร (Programmer) ผูใช (User)
วิธีการจัดการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน องคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร (บุคลากร)
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร

3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Peopleware

สาระการเรียนรู
ความรู
หนาที่ของบุคลากรทางคอมพิวเตอร
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู

กระบวนการ / กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูและนักเรียนทบทวนความรูเกี่ยวกับ
สิ่งที่เรียนไปเมื่อคาบเรียนที่แลว เรื่อง
องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
(ซอฟแวร)
2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม
- องคประกอบ
ของระบบ

กิจกรรมการเรียนรู

ขั้นสอน
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน
องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
(บุคลากร)

สื่ออุปกรณ

- การตูนแอนิ
เมชั่นตอน
องคประกอบ
ของระบบ
คอมพิวเตอร
(บุคลากร)

วัดและ
ประเมินผล
คอมพิวเตอร
(ซอฟแวร)

1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การมีสวนรวม
ในการตอบ
คําถาม
- ความหมาย
บุคลากร
- หนาที่ของ
บุคลากรทาง
คอมพิวเตอรใน
แตละประเภท

กิจกรรมที่ 2 : ใบงานที่ 2 เรื่อง
องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร

- ใบงานที่ 2

ตรวจใบงานที่ 2

กิจกรรมที่ 3 : แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร

- แบบฝก
ทักษะ
คอมพิวเตอร

- การเขียน
อธิบาย
องคประกอบของ
ระบบ
คอมพิวเตอร
การทําแบบฝก
ทักษะ
คอมพิวเตอร

Peopleware

Peopleware

- การใชเมาส
คลิกซาย

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นสรุป
ค รู แ ล ะ นั ก เ รี ย น ร ว ม กั น ส รุ ป เ รื่ อ ง
อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร
(บุคลากร) และสิ่งที่ไดปฏิบัติในคาบเรียน
นี้ พรอ มกับแจกหนังสือเรียนใหนักเรียน
กลับไปทบทวนเนื้อหา

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม
- องคประกอบ
ของระบบ
คอมพิวเตอร
(บุคลากร)

สื่อการเรียนรู/ แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
(บุคลากร)
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Peopleware
4. หนังสือเรียน
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- ใบงานที่ 2 เรื่อง องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
- แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Peopleware
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน

เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการทําใบงานที่ 2 เรื่อง องคประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการทําแบบฝก
ทักษะคอมพิวเตอร

Peopleware

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 2 องคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร

หนวยการเรียนรูที่ 2 องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
เวลา 5 คาบ
คาบที่ 7 เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ
50 นาที

เวลา

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/…....... วันที่
...........................................
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/2 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถบอกหนาที่ของขอมูลและสารสนเทศที่มีตอ
คอมพิวเตอรได

จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถบอกความหมายขอมูลได
2. นักเรียนสามารถบอกความหมายของสารสนเทศได
3. นักเรียนสามารถบอกหนาที่ของขอมูลและสารสนเทศที่มี
ตอคอมพิวเตอรได
สาระสําคัญ
ข อ มู ล และสารสนเทศ เป น ส ว นสํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ในการ
ประมวลผล กลาวคือคอมพิวเตอรจะทําการประมวลผลตามขอมูล
หรือสารสนเทศที่ปอนเขาสูหนวยรับขอมูล ถาขอมูลที่ปอนเขาไป
ถูก ตอ ง ผลลัพ ธที่ไ ดก็จะมีค วามถูก ตอ ง เชื่อ ถือ ได และนําไปใช
ประโยชนได
วิธีการจัดการเรียนรู

1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน ขอมูลและสารสนเทศ
2. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Processing Time

สาระการเรียนรู
ความรู
หนาที่ของขอมูลและสารสนเทศที่มีตอคอมพิวเตอร
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู

กระบวนการ / กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
พฤติกรรม
1. ครูและนักเรียนทบทวนความรูเกี่ยวกับ
สิ่ ง ที่ เ รี ย น ไ ป เ มื่ อ ค า บ ที่ แ ล ว เ รื่ อ ง
- ความสนใจใน
อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร
การเรียน
(บุคลากร)
2. การตอบ
2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
คําถาม
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
- องคประกอบ
กิจกรรมตอไป
ของระบบ

กิจกรรมการเรียนรู

ขั้นสอน
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน
ขอมูลและสารสนเทศ

สื่ออุปกรณ

- การตูนแอนิ
เมชั่นตอน
ขอมูลและ
สารสนเทศ

วัดและ
ประเมินผล
คอมพิวเตอร
(บุคลากร)

1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การมีสวนรวม
ในการตอบ
คําถาม
- ความหมายและ
หนาที่ของขอมูล
และสารสนเทศ

กิจกรรมที่ 2 : แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร
Processing Time

- แบบฝก
ทักษะ
คอมพิวเตอร

การทําแบบฝก
ทักษะ
คอมพิวเตอร

Processing

Processing

Time

Time
- การใชปุมลูกศร
และปุม
Spacebar เก็บ
ขอมูลตางๆ

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันเกี่ยวกับเรื่อง
ขอมูลและสารสนเทศ และสิ่งที่ไดปฏิบัติใน
คาบเรียน พรอมกับแจกหนังสือเรียนให
นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาในหนังสือ

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม
- เกี่ยวกับขอมูล
และสารสนเทศ

สื่อการเรียนรู/ แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน ขอมูลและสารสนเทศ
2. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Processing Time
3. หนังสือเรียน

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Processing Time
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในแบบฝกทักษะ
คอมพิวเตอร
Processing Time

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 2 องคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร

หนวยการเรียนรูที่ 2 องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
เวลา 5 คาบ
คาบที่ 8 เรื่อง กระบวนการทํางาน
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/…....... วันที่
...........................................

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/2 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนสามารถบอกความหมายของกระบวนการทํางานใน
ระบบคอมพิวเตอรได
จุดประสงคนําทาง

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของกระบวนการทํางาน
ในระบบคอมพิวเตอรได
2. นักเรียนสามารถยกตัวอยางกระบวนการทํางานในระบบ
คอมพิวเตอรได
สาระสําคัญ

กระบวนการทํางาน (Procedure) เปนขั้นตอนที่ผูใชตองทํา
ตาม เพื่อใหไดผลลัพธหรือสารสนเทศจากคอมพิวเตอรและในการ
ทํางานดวยคอมพิวเตอร ซึ่งผูใชทุกคนจะตองเขาใจขั้นตอนการ
ทํางานเพื่อใหสามารถทํางานไดถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
วิธีการจัดการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน กระบวนการทํางาน
2. แบบทดสอบ Post-Test
3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Computer
4. แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 2

สาระการเรียนรู
ความรู
กระบวนการทํางาน
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู

กระบวนการ / กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

ขั้นนําเขาสูบทเรียน

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
1. ครูและนักเรียนทบทวนความรูเกี่ยวกับ
พฤติกรรม
สิ่ง ที่นัก เรียนเรียนไปเมื่อ คาบที่แลว เรื่อ ง
- ความสนใจใน
ขอมูลและสารสนเทศ
การเรียน
2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

ขั้นสอน
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน
กระบวนการทํางาน

2. การตอบ
คําถาม
- ขอมูลและ
สารสนเทศ
- การตูนแอนิ
เมชั่นตอน
กระบวนการ
ทํางาน

1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การมีสวนรวม
ในการตอบ
คําถาม

กิจกรรมที่ 2 : แบบทดสอบ Post-Test

- ไฟล
แบบทดสอบ
Post-Test

กิจกรรมที่ 3 : แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร

- แบบฝก
ทักษะ

- เกี่ยวกับ
กระบวนการ
ทํางานในระบบ
คอมพิวเตอร
ตรวจแบบทดสอบ
Post-Test
- การเลือก
คําตอบที่ถูกตอง
การทําแบบฝก
ทักษะ

กิจกรรมการเรียนรู
Computer

กิจกรรมที่ 4 : แบบฝกหัดทายหนวยการ
เรียนรูที่ 2

ขั้นสรุป
ค รู แ ล ะ นั ก เ รี ย น ร ว ม กั น ส รุ ป เ รื่ อ ง
กระบวนการทํางานของคอมพิวเตอร และ
สิ่งที่ไดปฏิบัติในคาบเรียนนี้ พรอมทั้งแจก
หนั ง สื อ เรี ย นให นั ก เรี ย นกลั บ ไปทบทวน
เนื้อหาในหนังสือ

สื่ออุปกรณ
คอมพิวเตอร

วัดและ
ประเมินผล
คอมพิวเตอร

Computer

- การใชปุมลูกศร

- หนังสือเรียน ตรวจแบบฝกหัด
ทายหนวย
- การเขียน
องคประกอบของ
ระบบ
คอมพิวเตอร
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม

สื่อการเรียนรู/ แหลงการเรียนรู

1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน กระบวนการทํางาน
2. ไฟลแบบทดสอบ Post-Test
3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Computer
4. แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 2
5. หนังสือเรียน

การวัดและประเมินผล

- เกี่ยวกับ
กระบวนการ
ทํางานในระบบ
คอมพิวเตอร

สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- แบบทดสอบ Post-Test
- แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 2
- แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Computer
เครือ
่ งมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการทําแบบทดสอบ Post-Test
- ประเมินจากการทําแบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่
2
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการทําแบบฝก
ทักษะคอมพิวเตอร
Computer

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบัติการ Windows(1)

หนวยการเรียนรูที่ 3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
Windows(1) เวลา 5 คาบ

คาบที่ 9 เรื่อง ความหมายของระบบปฏิบัติการวินโดวส
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/…....... วันที่
...........................................

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1 คนหาขอมูลอยางมีขั้นตอนและนําเสนอ
ขอมูลในลักาณะตางๆ
ง 3.1 ป.3/2 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนสามารถบอกความหมายของระบบปฏิบัติการ
วินโดวสได
จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของระบบปฏิบัติการ
วินโดวสได
2. นักเรียนสามารถยกตัวอยางของระบบปฏิบัติการวินโดวส
ที่ใชอยูในปจจุบันได
สาระสําคัญ

ระบบปฏิบัติก ารวิน โดวส (Windows) คือ ซอฟตแวรร ะบบ
ชนิดหนึ่ง โดยมีหนาที่ในการจัดการและควบคุมการทํางานตางๆ
ของคอมพิวเตอร เชน การแสดงผลลัพธทางจอภาพ การรักขอมูล
ทางแป น พิ ม พ แ ละเมาส เป น ต น ในป จ จุ บั น ระบบปฏิ บั ติ ก าร
วิน โดวส เ ปน ที่ นิ ยมใช กัน อย างแพร ห ลาย เนื่อ งจากมี ห นา จอที่
สวยงาม ผูใชงานสามารถออกแบบหนาจอตามความตองการได
โดยการใชเครื่องมือที่ตางๆ ที่ใชงานไดงาย และไมยุงยาก
วิธีการจัดการเรียนรู

1. แบบทดสอบ Pre-Test
2. การตูนแอนิเมชั่น ตอน ความหมายของระบบปฏิบัติการ
วินโดวส
3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร OS Destination 2

สาระการเรียนรู
ความรู
ความหมายของระบบปฏิบัติการวินโดวส
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
3. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มุงมั่นในการทํางาน
2. มีวินัย

กระบวนการ / กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูและนักเรียนทบทวนความรู
เกี่ยวกับสิ่งที่ไดเรียนไปในคาบที่แลว
เรื่อง กระบวนการทํางานของ
คอมพิวเตอร
2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่น
นําเขาสูกิจกรรมตอไป

สื่ออุปกรณ
- หนังสือเรียน

วัดและประเมินผล
1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับ

กิจกรรมการเรียนรู

ขั้นสอน
กิจกรรมที่ 1 : แบบทดสอบ Pre-Test

สื่ออุปกรณ

- ไฟล
แบบทดสอบ
Pre-Test

กิจกรรมที่ 2 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน - การตูนแอนิ
เมชั่น ตอน
ความหมายของระบบปฏิบัติการ
ความหมาย
วินโดวส
ระบบปฏิบัติการ
วินโดวส

วัดและประเมินผล
กระบวนการ
ทํางานของ
คอมพิวเตอร

ตรวจแบบทดสอบ
Pre-Test
- การเลือกคําตอบ
ที่ถูกตอง
1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม

กิจกรรมที่ 3 : แบบฝกทักษะ
คอมพิวเตอร
OS Destination 2

- เกี่ยวกับ
ความหมายของ
ระบบปฏิบัติการ
วินโดวส
- แบบฝกทักษะ การทําแบบฝก
ทักษะ
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
OS
- การใชเมาสคลิก
Destination 2
ซาย

ขั้นสรุป
- หนังสือเรียน
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับ
ค ว า ม ห ม า ยข อ ง ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร
วิ น โดวส และสิ่ ง ที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ใ นคาบ

1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน

กิจกรรมการเรียนรู
เรียนนี้ พรอ มกับแจกหนังสือเรียนให
นั ก เรี ย นกลั บ ไปทบทวนเนื้ อ หาใน
หนังสือ

สื่ออุปกรณ

วัดและประเมินผล
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับ
ความหมายของ
ระบบปฏิบัติการ
วินโดวส

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. ไฟลแบบทดสอบ Pre-Test
2. การตูนแอนิเมชั่น ตอน ความหมายของระบบปฏิบัติการ
วินโดวส
3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร OS Destination 2
4. หนังสือเรียน
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร OS Destination 2
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในแบบฝก
ทักษะคอมพิวเตอร
OS Destination 2

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบัติการ Windows(1)

หนวยการเรียนรูที่ 3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
Windows(1) เวลา 5 คาบ

คาบที่ 10 เรื่อง สวนประกอบของระบบปฏิบัติการวินโดวส
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/…....... วันที่
...........................................

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1 คนหาขอมูลอยางมีขั้นตอนและนําเสนอ
ขอมูลในลักาณะตางๆ
ง 3.1 ป.3/2 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนสามารถบอกสวนประกอบของระบบปฏิบัติการ
วินโดวสได
จุดประสงคนําทาง

1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและการใชงานของ
เดสกทอป(Desktop)ได
2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและการใชงานของแถบ
งาน(Task Bar)ได
3. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและการใชงานของ
ไอคอนตางๆ(Icon)ได
สาระสําคัญ

ระบบปฏิบัติการวินโดวส มีสวนประกอบที่สําคัญ 3 สวน
ดวยกัน ไดแก สวนที่หนึ่งเรียกวา เดสกทอป (Desktop) คือ พื้นที่
บนจอภาพ เปนสวนที่ใชแสดงไอคอนของและโฟลเดอรตางๆ สวน
ที่สอง เรียกวา แถบงาน (Task Bar ) คือ แถบที่อยูดานลางของ
จอภาพ ประกอบไปดวยปุมStartและไอคอนของโปรแกรมที่ใช
งานเปนประจํา เปนสวนที่ใชแสดงชื่อไฟล หรือชื่อโปรแกรมที่
กําลังทํางานอยู และสวนที่สาม เรียกวา ไอคอน (Icon) คือ รูปภาพ
และชื่อของโปรแกรมหรือโฟลเดอรหรือไฟลงานตางๆ สามารถ
เรียกใชงานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
วิธีการจัดการเรียนรู

1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน สวนประกอบของระบบปฏิบัติการ
วินโดวส
2. ใบงานที่ 3 เรื่อง สวนประกอบของระบบปฏิบัติการ
วินโดวส
3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Typing

สาระการเรียนรู
ความรู
สวนประกอบของระบบปฏิบัติการวินโดวส
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
3. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มุงมั่นในการทํางาน
2. มีวินัย

กระบวนการ / กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูและนักเรีนทบทวนความรูเกี่ยวกับ
สิ่งที่เรียนไปในคาบที่แลว เรื่อง
ความหมายของระบบปฏิบัติการวินโดวส
2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

สื่ออุปกรณ
- หนังสือเรียน

วัดและ
ประเมินผล
1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม
- ความหมายของ

กิจกรรมการเรียนรู

ขั้นสอน
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน
สวนประกอบของระบบปฏิบัติการ
วินโดวส

สื่ออุปกรณ

- การตูนแอนิ
เมชั่น ตอน
สวนประกอบ
ของ
ระบบปฏิบต
ั ิการ
วินโดวส

วัดและ
ประเมินผล
ระบบปฏิบัติการ
วินโดวส

1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับ
สวนประกอบของ
ระบบปฏิบัติการ
วินโดวส

กิจกรรมที่ 2 : ใบงานที่ 3 เรื่อง
สวนประกอบของระบบปฏิบัติการ
วินโดวส

- ใบงานที่ 3

ตรวจใบงานที่ 3

- การเขียน
สวนประกอบของ
ระบบปฏิบัติการ
วินโดวส
กิจกรรมที่ 3 : แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร - แบบฝกทักษะ ทักษะการพิมพ
- การวางนิ้วบน
คอมพิวเตอร
Typing
แปนเหยา
Typing
- การกดปุมบน
แปนพิมพ
ขั้นสรุป
- หนังสือเรียน 1. สังเกต
ครู แ ละนั ก เรี ย นร ว มกั น สรุ ป เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรม
เรื่อ ง สว นประกอบของระบบปฏิ บัติ ก าร
- ความสนใจใน
วิน โดวส และสิ่ ง ที่ป ฏิบัติในคาบเรียนนี้
การเรียน

กิจกรรมการเรียนรู
พร อ มกั บ แจกหนั ง สื อ เรี ย นให นั ก เรี ย น
กลับไปทบทวนเนื้อหา

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับ
สวนประกอบของ
ระบบปฏิบัติการ
วินโดวส

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน สวนประกอบของระบบปฏิบัติการ
วินโดวส
2. ใบงานที่ 3 เรื่อง สวนประกอบของระบบปฏิบัติการ
วินโดวส
3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Typing
4. หนังสือเรียน
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- ใบงานที่ 3 เรื่อง สวนประกอบของระบบปฏิบัติการ
วินโดวส
- แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Typing
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการทําใบงานที่ 3
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการทําแบบ
ฝกทักษะคอมพิวเตอร Typing

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบัติการ Windows(1)

หนวยการเรียนรูที่ 3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
Windows(1) เวลา 5 คาบ

คาบที่ 11 เรื่อง การเปลี่ยนพื้นหลัง
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/…....... วันที่
...........................................

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1 คนหาขอมูลอยางมีขั้นตอนและนําเสนอ
ขอมูลในลักาณะตางๆ
ง 3.1 ป.3/2 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนสามารถเปลี่ยนพื้นหลังของเดกสทอป (Desktop)
ใหเปนภาพที่ตองการได
จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนพื้นหลังใหกับ
จอภาพได
2. นักเรียนสามารถเเปลี่ยนพื้นหลังของจอภาพใหเปนภาพที่
ตนเองตองการได
สาระสําคัญ
การเปลี่ยนพื้นหลังใหกับจอคอมพิวเตอร เปน การเพิ่มความ
สวยงามใหกับจอภาพของคอมพิวเตอร โดยทั่วไปเมื่อเปดใชงาน
ระบบปฏิบัติการวินโดวส จะมีภาพปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร
ซึ่งภาพเหลานั้นเปนภาพที่ติดตั้งมากับโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่ง
เราสามารถเปลี่ยนใหเปนภาพที่เราตองการได วิธีนี้เรียกวา การ
เปลี่ยนพื้นหลัง
วิธีการจัดการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การเปลี่ยนพื้นหลัง
2. การเปลี่ยนพื้นหลัง (ปฏิบัติคอมพิวเตอร)
3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Typing

สาระการเรียนรู
ความรู
การเปลี่ยนพื้นหลัง
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
3. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มุงมั่นในการทํางาน
2. มีวินัย

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูและนักเรียนทบทวนความรูเกี่ยวกับ
สิ่งที่นักเรียนเรียนไปในคาบที่แลว เรื่อง
สวนประกอบของระบบปฏิบัติการวินโดวส
2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับ

กิจกรรมการเรียนรู

ขั้นสอน

สื่ออุปกรณ

- การตูนแอนิ
่ ตอน
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน การ เมชัน
การเปลี่ยน
เปลี่ยนพื้นหลัง
พื้นหลัง

วัดและ
ประเมินผล
สวนประกอบของ
ระบบปฏิบัติการ
วินโดวส

1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม

กิจกรรมที่ 2 : การเปลี่ยนพื้นหลัง

กิจกรรมที่ 3 : แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร
Typing

ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับ เรื่อง
วิ ธี ก า ร เ ป ลี่ ย น พื้ น ห ลั ง ใ ห กั บ ห น า จ อ
คอมพิ ว เตอร และสิ่ ง ที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ใ นคาบ
เรี ย นนี้ พร อ มกั บ แจกหนั ง สื อ เรี ย นให
นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาในหนังสือ

- เกี่ยวกับขั้นตอน
การการเปลี่ยน
พื้นหลัง
- หนังสือเรียน ทักษะการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร
- การเปลี่ยนพื้น
หลัง
ทักษะการพิมพ
- แบบฝก
- การวางนิ้วบน
ทักษะ
คอมพิวเตอร แปนเหยา
- การกดปุมบน
Typing
แปนพิมพ
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม
- วิธีการเปลี่ยน
พื้นหลังใหกับ
หนาจอ
คอมพิวเตอร

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การเปลี่ยนพื้นหลัง
2. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Typing
3. หนังสือเรียน

วัดและ
ประเมินผล

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- การเปลี่ยนพื้นหลังใหกับหนาจอคอมพิวเตอร
- แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Typing
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการเปลี่ยน
พื้นหลังใหกับจอภาพ
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการทําแบบ
ฝกทักษะคอมพิวเตอร Typing

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบัติการ Windows(1)

หนวยการเรียนรูที่ 3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
Windows(1) เวลา 5 คาบ

คาบที่ 12 เรื่อง การเปลี่ยนภาพพักหนาจอ
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/…....... วันที่
...........................................

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1 คนหาขอมูลอยางมีขั้นตอนและนําเสนอ
ขอมูลในลักาณะตางๆ
ง 3.1 ป.3/2 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนสามารถเปลี่ยนภาพพักหนาจอ (Screen Saver)
ได
จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนภาพพัก
หนาจอได
2. นักเรียนสามารถกําหนดรูปภาพที่ตองการใหกับภาพพัก
หนาจอได
3. นักเรียนสามารถกําหนดเวลาที่ตองการเพื่อใหภาพพัก
หนาจอทํางานได
4. นักเรียนสามารถบอกประโยชนของการเปลี่ยนภาพพัก
หนาจอใหกับคอมพิวเตอรได
สาระสําคัญ
การเปดคอมพิวเตอรทิ้งไวนานๆ โดยไมมีการเปลี่ยนภาพพัก
หนาจอ เปนการสั่งงานใหคอมพิวเตอรทํางานซ้ําๆ และเปนสาเหตุ
ของหนึ่งของการทําใหจอภาพเสื่อมได ดังนั้น การเปลี่ยนภาพพัก
หนาจอ (Screen Saver) เปนวิธีที่สําคัญ อยางหนึ่งในการชว ย
รักษาจอภาพของคอมพิวเตอร เพราะกระบวนการทํางานของการ
เปลี่ยนภาพพัก หนาจอ จะมีก ารแสดงผลที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อ ยๆ
ไมเกิดการทํางานที่ซ้ําๆกัน
วิธีการจัดการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การเปลี่ยนภาพพักหนาจอ
2. การเปลี่ยนภาพพักหนาจอ (ปฏิบัติคอมพิวเตอร)

3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Typing
สาระการเรียนรู
ความรู
การเปลี่ยนภาพพักหนาจอ
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
3. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มุงมั่นในการทํางาน
2. มีวินัย

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูและนักเรียนทบทวนเนื้อหาในคาบ
เรียนที่ผานมาเกี่ยวกับ วิธีการเปลี่ยนพื้น
หลัง
2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

วัดและ
ประเมินผล
คําถาม
- วิธีการเปลี่ยน
พื้นหลัง

ขั้นสอน

- การตูนแอนิ
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน การ เมชั่น ตอน
การเปลีย
่ น
เปลี่ยนภาพพักหนาจอ
ภาพพัก
หนาจอ

1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม

กิจกรรมที่ 2 : การเปลี่ยนภาพพักหนาจอ

กิจกรรมที่ 3 : แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร
Typing

- เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนภาพพัก
หนาจอ
- หนังสือเรียน ทักษะการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร
- การเปลี่ยนภาพ
พักหนาจอ
ทักษะการพิมพ
- แบบฝก
- การวางนิ้วบน
ทักษะ
คอมพิวเตอร แปนเหยา
- การกดปุมบน
Typing
แปนพิมพ

ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรว มกัน สรุป เกี่ยวกับ การ หนังสือเรียน
เปลี่ยนภาพพักหนาจอ และสิ่ง ที่ไ ดป ฏิบัติ
ในคาบเรียนนี้ พรอมกับแจกหนังสือเรียน
ให นั ก เรี ยน กลั บไ ปท บท วน เนื้ อห าใ น
หนังสือ

1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล
- เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนภาพพัก
หนาจอ

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การเปลี่ยนภาพพักหนาจอ
2. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Typing
3. หนังสือเรียน

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- การเปลี่ยนภาพพักหนาจอ
- แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Typing
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการเปลี่ยน
ภาพพักหนาจอ
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในแบบฝกทักษะ
คอมพิวเตอร Typing

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบัติการ Windows(1)

หนวยการเรียนรูที่ 3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
Windows(1) เวลา 5 คาบ

คาบที่ 13 เรื่อง การตั้งวันที่และเวลา
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/…....... วันที่
...........................................

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วด
ั
ง 3.1 ป.3/1 คนหาขอมูลอยางมีขั้นตอนและนําเสนอ
ขอมูลในลักาณะตางๆ
ง 3.1 ป.3/2 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนสามารถตั้งวันที่และเวลาใหกับคอมพิวเตอรได
จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการตั้งวันที่และเวลาได
2. นักเรียนสามารถตั้งคาวันที่และเวลาตามที่ตองการได
3. นักเรียนสามารถตั้งคาวันที่และเวลาใหตรงกับวันและ
เวลาใหตรงกับปจจุบันได
4. นักเรียนสามารถบอกประโยชนในการตั้งคาวันที่และเวลา
และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
สาระสําคัญ
การตั้ ง วั น ที่ แ ละเวลา เป น อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ ช ว ยอํ า นวยความ
สะดวกในการดูเวลาและวันที่ ซึ่งหากเราสังเกตที่มุมขวาดานลาง
ของแถบงาน จะเห็นวามีตัวเลขของวันที่และเวลาปรากฏอยู ซึ่งเรา
สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลขของวันที่และเวลาได วิธีนี้เรียกวา การ
ตั้งวันที่และเวลา
วิธีการจัดการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การตั้งวันที่และเวลา
2. การตั้งวันที่และเวลา (ปฏิบัติคอมพิวเตอร)
3. แบบทดสอบ Post-Test
4. แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 3

สาระการเรียนรู
ความรู
การตั้งวันที่และเวลา
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
3. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มุงมั่นในการทํางาน
2. มีวินัย

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู

สือ
่ อุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

ขั้นนําเขาสูบทเรียน

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
1. ครูและนักเรียนทบทวนความรูเกี่ยวกับ
พฤติกรรม
สิ่ง ที่นัก เรียนเรียนไปเมื่อ คาบที่แลว เรื่อ ง
- ความสนใจใน
การเปลี่ยนภาพพักหนาจอ
การเรียน
2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

2. การตอบ
คําถาม

ขั้นสอน

1. สังเกต
พฤติกรรม

- วิธีการเปลี่ยน
ภาพพักหนาจอ

- การตูนแอนิ
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน การ เมชั่นตอน
การตั้งวันที่
ตั้งวันที่และเวลา
และเวลา

- ความสนใจใน
การเรียน
2. การมีสวนรวม
ในการตอบ
คําถาม

กิจกรรมที่ 2 : การตั้งวันที่และเวลา

กิจกรรมที่ 3 : แบบทดสอบ Post-Test

- เกี่ยวกับการตั้ง
วันที่และเวลา
- หนังสือเรียน ทักษะการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร
- การฝก
ปฏิบัติการตั้งวันที่
และเวลา
- ไฟล
ตรวจแบบทดสอบ
แบบทดสอบ
Post-Test
Post-Test

- การเลือก

กิจกรรมการเรียนรู

กิจกรรมที่ 4 : แบบฝกหัดทายหนวยการ
เรียนรูที่ 3

ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เรื่อง วิธีการ
ตั้งวันที่และเวลาใหกับเครื่องคอมพิวเตอร
และสิ่งที่ไดปฏิบัติในคาบเรียนนี้ พรอมทั้ง
แจกหนังสือเรียนใหนักเรียนกลับไป
ทบทวนเนื้อหาในหนังสือ

สือ
่ อุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล
คําตอบที่ถูกตอง

- หนังสือเรียน ตรวจแบบฝกหัด
ทายหนวย
- การใส
เครื่องหมาย √
และ ×
หนาขอความได
อยางถูกตอง
- หนังสือเรียน 1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับวิธีการ
ตั้งวันที่และเวลา

สื่อการเรียนรู/ แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การตั้งวันที่และเวลา
2. ไฟลแบบทดสอบ Post-Test
3. แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 3
4. หนังสือเรียน
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- แบบทดสอบ Post-Test
- แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 3
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากแบบทดสอบ Post-Test

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 4 ความรูเบื้องตนเกียวกั
่
บ
ระบบปฏิบัติการ Windows(2)

หนวยการเรียนรูที่ 4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
Windows(2) เวลา 3 คาบ

คาบที่ 14 เรื่อง หนาตางและสวนประกอบของหนาตาง
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/…....... วันที่
...........................................

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1 คนหาขอมูลอยางมีขั้นตอนและนําเสนอ
ขอมูลในลักาณะตางๆ
ง 3.1 ป.3/2 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการเปดหนาตาง และบอก
สวนประกอบของหนาตางโปรแกรมได
จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการเปดหนาตางโปรแกรม
ตางๆ ได
2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและการทํางานของแถบ
หัวเรื่อง (Title Bar) ได
3. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและการทํางานของแถบ
เมนู (Menu Bar) ได
4. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและการทํางานของแถบ
เครื่องมือ (Tool Bar) ได
5. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและการทํางานของแถบ
เลื่อน (Scroll Bar) ได
สาระสําคัญ
การเปดหนาตางของโปรแกรมหรือไฟลขอมูลตางๆบน
ระบบปฏิบัติการวินโดวส ทําได 2 วิธี คือ การเปดหนาตางจาก
ไอคอน และการเปดหนาตางจากปุม Start ซึ่งโปรแกรมหรือ
ไฟลขอมูลที่เราเปดขึ้นมาใชงาน จะมีสวนประกอบที่สําคัญ 4 สวน
ดวยกัน ไดแก แถบหัวเรื่อง (Title Bar) แถบเมนู (Menu Bar)
แถบเครื่องมือ (Tool Bar) และแถบเลื่อน (Scroll Bar)
วิธีการจัดการเรียนรู
1. แบบทดสอบ Pre-Test

2. การตูนแอนิเมชั่น ตอน หนาตางและสวนประกอบของ
หนาตาง
3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร The secret

สาระการเรียนรู
ความรู
หนาตางและสวนประกอบของหนาตาง
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
3. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มุงมั่นในการทํางาน
2. มีวินัย

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูและนักเรียนทบทวนความรูเกี่ยวกับ
การตั้งคาวันที่และเวลาใหกับคอมพิวเตอร
2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล
- เกี่ยวกับการตั้ง
คาวันที่และเวลา
ใหกับ
คอมพิวเตอร

ขั้นสอน
กิจกรรมที่ 1 : แบบทดสอบ Pre-Test

- ไฟล
แบบทดสอบ
Pre-Test

กิจกรรมที่ 2 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน
หนาตางและสวนประกอบของหนาตาง

- การตูนแอนิ
เมชั่น ตอน
หนาตางและ
สวนประกอบ
ของหนาตาง

ตรวจแบบทดสอบ
Pre-Test
- การเลือก
คําตอบที่ถูกตอง
1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับ
หนาตางและ
สวนประกอบของ
หนาตาง

กิจกรรมที่ 3 : แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร
The secret

- แบบฝก
ทักษะ
คอมพิวเตอร
The secret

1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การทําแบบฝก
ทักษะ

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล
คอมพิวเตอร
The secret

ขั้นสรุป
ครู แ ละนั ก เรี ย นร ว มกั น สรุ ป เกี่ ย วกั บ
หน า ต า งและส ว นประกอบของหน า ต า ง
และสิ่งที่ไดปฏิบัติในคาบเรียนนี้
พร อ มกั บ แจกหนั ง สื อ เรี ย นให นั ก เรี ย น
กลับไปทบทวนเนื้อหาในหนังสือ

- การลากเมาส
เพื่อวางสิ่งของให
ถูกตอง
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม
- เกี่ยวกับ
หนาตางและ
สวนประกอบของ
หนาตาง

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. ไฟลแบบทดสอบ Pre-Test
2. การตูนแอนิเมชั่น ตอน หนาตางและสวนประกอบของ
หนาตาง

3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร The

secret
4. หนังสือเรียน
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร The secret
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู

- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในแบบฝก
ทักษะคอมพิวเตอร
The secret

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบัติการ Windows(2)

หนวยการเรียนรูที่ 4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
Windows(2) เวลา 3 คาบ

คาบที่ 15 เรื่อง หองตางๆ ใน My Computer
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/…....... วันที่
...........................................

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1 คนหาขอมูลอยางมีขั้นตอนและนําเสนอ
ขอมูลในลักาณะตางๆ
ง 3.1 ป.3/2 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนสามารถบอกชื่อและหนาที่ของไดรฟตางๆ ใน My
Computer ได
จุดประสงคนําทาง

1. นักเรียนสามารถบอกชื่อและหนาที่ของไดรฟซ(ี C:)ได
2. นักเรียนสามารถบอกชื่อและหนาที่ของไดรฟด(ี D:)ได
3. นักเรียนสามารถบอกชื่อและหนาที่ของไดรฟอ(ี E:)ได
4. นักเรียนสามารถบอกชื่อและหนาที่ของไดรฟเอฟ(F:)ได
สาระสําคัญ

ใน My Computer จะประกอบไปดวยไดรฟตางๆ ซึ่งทํา
หนาที่ในการจัดเก็บไฟลงานและขอมูลตางๆ โดยสวนใหญใน My
Computer จะประกอบไปดวย ไดรฟซ(ี C:) ไดรฟด(ี D:) ไดรฟอี
(E:) และไดรฟเอฟ(F:)
วิธีการจัดการเรียนรู

1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน หองตางๆ ใน My Computer
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง หองตางๆ ใน My Computer
3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Driver Quest

สาระการเรียนรู
ความรู
หองตางๆ ใน My Computer
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
3. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. มุงมั่นในการทํางาน
2. มีวินัย

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูและนักเรียนทบทวนความรูเกี่ยวกับ
สิ่งที่นักเรียนเรียนไปในคาบที่แลว เรื่อง
หนาตางและสวนประกอบของหนาตาง
2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

กิจกรรมตอไป

ขั้นสอน
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน
หองตางๆ ใน My Computer

วัดและ
ประเมินผล
- เกี่ยวกับ
หนาตางและ
สวนประกอบของ
หนาตาง

- การตูนแอนิ
เมชั่น ตอน
หองตางๆ ใน
My
Computer

1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับ
การตูน
แอนิเมชั่น

กิจกรรมที่ 2 : ใบงานที่ 4 หองตางๆ ใน

- ใบงานที่ 4

ตรวจใบงานที่ 4

- แบบฝก
ทักษะ
คอมพิวเตอร

- การเขียนชื่อ
ไดรฟใหตรงกับ
ขอความไดอยาง
ถูกตอง
การทําแบบฝก
ทักษะ
คอมพิวเตอร

My Computer

กิจกรรมที่ 3 : แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร
Driver Quest

ตางๆ ภายในคอมพิวเตอร

Driver Quest - การใชปุมลูกศร
และปุม
ขั้นสรุป
ครู แ ละนั ก เรีย นร ว มกั น สรุป เกี่ ย วกั บ ชื่ อ
แ ล ะ ห น า ที่ ข อ ง ไ ด ร ฟ ต า ง ๆ ภ า ย ใ น

Spacebar
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม
- เกี่ยวกับชื่อและ
หนาที่ของไดรฟ

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

คอมพิ ว เตอร และสิ่ ง ที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ใ นคาบ
เรียนนี้
พร อ มกั บ แจกหนั ง สื อ เรี ย นให นั ก เรี ย น
กลับไปทบทวนเนื้อหาในหนังสือ

วัดและ
ประเมินผล
ตางๆ ภายใน
คอมพิวเตอร

สือ
่ การเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน หองตางๆ ใน My Computer
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง หองตางๆ ใน My Computer
3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Diver Quest
4. หนังสือเรียน
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- ใบงานที่ 4 เรื่อง หองตางๆ ใน My Computer
- แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Driver Quest
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
-

ประเมินจากการทําใบงานที่ 4 เรื่อง หองตางๆ ใน

-

My Comput
ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการทําแบบ
ฝกทักษะคอมพิวเตอร Driver Quest

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบัติการ Windows(2)

หนวยการเรียนรูที่ 4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
Windows(2) เวลา 5 คาบ

คาบที่ 16 เรื่อง การยอ ขยาย และปดหนาตาง
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/…....... วันที่
...........................................

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1 คนหาขอมูลอยางมีขั้นตอนและนําเสนอ
ขอมูลในลักาณะตางๆ
ง 3.1 ป.3/2 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนสามารถใชงานปุมยอ ปุมขยาย และปุมปดหนาตาง
โปรแกรมได
จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและการใชงานปุมยอ
หนาตาง(Minimize)ได
2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและการใชงานปุมยอ
ขนาดหนาตาง
(Restore down)ได
3. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและการใชงานปุมขยาย
หนาตาง(Maximize)ได
4. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและการใชงานปุมปด
หนาตาง(Close)ได
สาระสําคัญ

หนาตางสําหรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows มี
เครื่องมือที่ชวย ยอ ขยาย ขนาดของหนาตาง และปดหนาตางที่
เราไมใชงานแลว ซึ่งเครื่องมือเหลานี้จะอยูบนแถบหัวเรื่องดาน
ขวามือ (มุมขวาบน) โดยแตละปุมจะทําหนาที่แตกตางกันออกไป
ตามการใชงานของเรา
วิธีการจัดการเรียนรู

1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การยอ ขยาย และปดหนาตาง
2. แบบทดสอบ Post-Test

3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Love Windows
4. แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 4

สาระการเรียนรู
ความรู
การ ยอ ขยาย และปดหนาตาง
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
3. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. มุงมั่นในการทํางาน
2. มีวินัย

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
1. ครูสนทนาพูดคุยและทักทายเพื่อสราง
พฤติกรรม
ความคุ น เคยกั บ นั ก เรี ย นพร อ มทั้ ง บอก
- ความสนใจใน
จุ ด ประสงค ข องคาบเรี ย นนี้
รวมทั้ ง
การเรียน
ทบทวนความรูเกี่ยวกับสิ่งที่นัก เรียนเรียน
2. การตอบ
ไปเมื่อคาบที่แลว เรื่อ ง หอ งตางๆ ใน My
คําถาม

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

Computer

- เกี่ยวกับหอง

2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

ตางๆ ใน My

ขั้นสอน

1. สังเกต

Computer

- การตูนแอนิ
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน การ เมชั่นตอน
การยอ ขยาย
ยอ ขยาย และปดหนาตาง
และปด
หนาตาง

พฤติกรรม ความสนใจใน
การเรียน
2. การมีสวนรวม
ในการตอบ
คําถาม

กิจกรรมที่ 2 : แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร
Love Windows

- แบบฝก
ทักษะ
คอมพิวเตอร
Love
Windows

- เกี่ยวกับชื่อและ
หนาที่ของปุมยอ
ขยาย และปด
หนาตาง
การทําแบบฝก
ทักษะ
คอมพิวเตอร
- การใชปุมลูกศร
ควบคุมทิศทาง
เพื่อนําสัญลักษณ
ของปุมยอ ขยาย
และปดโปรแกรม
ไปยังตําแหนงที่
กําหนด

กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมที่ 3 : แบบทดสอบ Post-Test

สื่ออุปกรณ
- ไฟล
แบบทดสอบ
Post-Test

กิจกรรมที่ 4 : แบบฝกหัดทายหนวยการ
เรียนรูที่ 4

ขั้นสรุป
ครูและนัก เรียนรวมกันสรุป เรื่อง หนาที่
ของปุมยอ ขยาย และปดหนาตาง และสิ่งที่
ได ป ฏิ บั ติ ใ นคาบเรี ย นนี้ พร อ มทั้ ง แจก
หนังสือเรียนใหนักเรียนกลับไปทบทวน

วัดและ
ประเมินผล
ตรวจแบบทดสอบ
Post-Test
- การเลือก
คําตอบที่ถูกตอง

- หนังสือเรียน ตรวจแบบฝกหัด
ทายหนวย
- การเติมชื่อ
สวนประกอบของ
หนาตาง
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม
- เกี่ยวกับชื่อและ
หนาที่ของปุมยอ
ขยาย และปด
หนาตาง

สื่อการเรียนรู/ แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การยอ ขยาย และปดหนาตาง
2. ไฟลแบบทดสอบ Post-Test
3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Love Windows
4. แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 4
5. หนังสือเรียน
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)

- แบบทดสอบ Post-Test
- แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 4
- แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Love Windows
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการทําแบบทดสอบ Post-Test
- ประเมินจากการทําแบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่
4
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการทําแบบฝก
ทักษะคอมพิวเตอร
Love Windows

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 5 การจัดการกับโฟลเดอร

หนวยการเรียนรูที่ 5 การจัดการกับโฟลเดอร
เวลา 2 คาบ
คาบที่ 17 เรื่อง การสรางและการเปดโฟลเดอร
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/…....... วันที่
...........................................

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1 คนหาขอมูลอยางมีขั้นตอนและนําเสนอ
ขอมูลในลักาณะตางๆ
ง 3.1 ป.3/2 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการสราง และเปดใชงาน
โฟลเดอรได
จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการสรางโฟลเดอรได
2. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการเปดโฟลเดอรได
สาระสําคัญ
ในการทํางานตางๆ ในคอมพิวเตอร เมื่อเราทํางานเสร็จแลว
จะตองมีการจัดเก็บไฟล เพื่อที่จะไดสามารถนํากลับมาใชในคราว
ตอไปได ในบางครั้งหากเรามีไฟลงานที่เปนเรื่องเดียวกันอยูหลาย
ไฟล เพื่อความเปนระเบียบ งายตอการคนหาในคราวตอไป เราจึง
ควรรวบรวมไฟลเหลานี้มาเก็บไวใน โฟลเดอร และตั้งชื่อ
โฟลเดอรใหสอดคลองกับไฟลงานที่เรานํามาเก็บไว
วิธีการจัดการเรียนรู

1. แบบทดสอบ Pre-Test
2. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การสรางและการเปด
โฟลเดอร
3. การสรางและการเปดโฟลเดอร (ปฏิบัติคอมพิวเตอร)
4. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร iHome

สาระการเรียนรู

ความรู
การสรางและการเปดโฟลเดอร
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1.

ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
3. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มุงมั่นในการทํางาน
2. มีวินัย

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูและนักเรียนทบทวนความรูเกี่ยวกับ
สิ่งที่นักเรียนเรียนไปในคาบที่แลว เรื่อง
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
Windows(2)
2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบัติการ

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล
Windows(2)

ขั้นสอน
กิจกรรมที่ 1 : แบบทดสอบ Pre-Test

- ไฟล
แบบทดสอบ
Pre-Test

กิจกรรมที่ 2 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน การ - การตูนแอนิ
เมชั่น ตอน
สรางและการเปดโฟลเดอร
การสรางและ
การเปดโฟล
เดอร

ตรวจแบบทดสอบ
Pre-Test
- การเลือก
คําตอบที่ถูกตอง
1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับการ
สรางและการเปด
โฟลเดอร

กิจกรรมที่ 3 : การสรางและการเปด
โฟลเดอร

กิจกรรมที่ 4 : แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร
iHome

- หนังสือเรียน ทักษะการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร
- การสรางและ
การเปดโฟลเดอร
การทําแบบฝก
- แบบฝก
ทักษะ
ทักษะ
คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร
iHome

- การใชเมาส
คลิกตามคําสั่งที่

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

ขั้นสรุป
- หนังสือเรียน
ครู แล ะนั กเ รี ย นร ว มกั นสรุ ป เกี่ ยว กั บ
วิธก
ี ารสรางและการเปดโฟลเดอร และสิ่งที่
ได ป ฏิ บั ติ ใ นคาบเรี ย นนี้ พร อ มกั บ แจก
หนั ง สื อ เรี ย นให นั ก เรี ย นกลั บ ไปทบทวน
เนื้อหาในหนังสือ

วัดและ
ประเมินผล
กําหนดไดอยาง
ถูกตอง
การตอบคําถาม
- เกี่ยวกับวิธก
ี าร
สรางและการเปด
โฟลเดอร

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. ไฟลแบบทดสอบ Pre-Test
2. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การสรางและการเปดโฟลเดอร
3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Typing
4. หนังสือเรียน
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- การสรางและการเปดโฟลเดอร
- แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร iHome
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการสรางและ
การเปดโฟลเดอร
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการทําแบบ
ฝกทักษะคอมพิวเตอร Typing

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 5 การจัดการกับโฟลเดอร

หนวยการเรียนรูที่ 5 การจัดการกับโฟลเดอร
เวลา 2 คาบ
คาบที่ 18 เรื่อง การคัดลอก การยาย การเปลี่ยนชื่อ และการลบ
โฟลเดอร เวลา 50 นาที

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/…....... วันที่
...........................................

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1 คนหาขอมูลอยางมีขั้นตอนและนําเสนอ
ขอมูลในลักาณะตางๆ
ง 3.1 ป.3/2 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนสามารถคัดลอก ยาย เปลี่ยนชื่อ และลบโฟลเดอรได
จุดประสงคนําทาง

1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการคัดลอกโฟลเดอรได
2. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการยายโฟลเดอรได
3. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอรได
4. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการลบโฟลเดอรได
สาระสําคัญ
การคัดลอกโฟลเดอร คือ การสําเนาขอมูลจากที่หนึ่งไปยัง
อีกที่หนึ่ง ซึ่งเมื่อคัดลอกขอมูลไปแลวตนฉบับยังคงอยูที่เดิมไม
หายไป
การยายโฟลเดอร คือ การยายขอมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่
หนึ่ง ซึ่งเมื่อยายขอมูลไปแลวตนฉบับจะหายไป
การเปลี่ยนชือ
่ โฟลเดอร คือ การตั้งชื่อใหกับโฟลเดอร ทั้งนี้
เราสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอรไดตามที่เราตองการ และเพื่อให
งายตอการคนหา เราควรตั้งชื่อโฟลเดอรใหสอดคลองกับไฟลงาน
ที่เราเก็บ
การลบโฟลเดอร คือ การลบโฟลเดอรที่เราไมตองการใช
งานแลว เพื่อใหคอมพิวเตอรมีพื้นที่วางเพิ่มขึ้น

วิธีการจัดการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การคัดลอก การยาย การเปลี่ยน
ชื่อ และการลบโฟลเดอร
2. การคัดลอก การยาย การเปลี่ยนชื่อ และการลบโฟลเดอร
(ปฏิบัติคอมพิวเตอร)
3. แบบทดสอบ Post-Test
4. แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 5
5. ใบงานที่ 5 เรื่อง การจัดการกับโฟลเดอร
สาระการเรียนรู
ความรู
การคัดลอก การยาย การเปลี่ยนชื่อ และการลบ
โฟลเดอร
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
3. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. มุงมั่นในการทํางาน
2. มีวินัย

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

ขั้นนําเขาสูบทเรียน

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
พฤติกรรม
1. ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียน
เรียนไปเมื่อคาบที่แลว เรื่อง การสรางและ
- ความสนใจใน
การเปดโฟลเดอร
การเรียน
2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

2. การตอบ
คําถาม

ขั้นสอน

1. สังเกต

- การตูนแอนิ
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน การ เมชั่นตอน
การคัดลอก
คัดลอก
การเปลี่ยนชื่อ
การยาย การเปลี่ยนชื่อ และการลบ
และการลบ
โฟลเดอร
โฟลเดอร

- เกี่ยวกับวิธีการ
สรางและการเปด
โฟลเดอร

พฤติกรรม ความสนใจใน
การเรียน
2. การมีสวนรวม
ในการตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับวิธก
ี าร
คัดลอก การยาย
การเปลี่ยนชื่อ
และการลบ
โฟลเดอร

กิจกรรมการเรียนรู

กิจกรรมที่ 2 : การคัดลอก การยาย การ
เปลี่ยนชื่อ และการลบโฟลเดอร

กิจกรรมที่ 3 : แบบทดสอบ Post-Test

กิจกรรมที่ 4 : แบบฝกหัดทายหนวยการ
เรียนรูที่ 5

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

- หนังสือเรียน ทักษะการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร

- ไฟล
แบบทดสอบ

- การคัดลอก
การยาย การ
เปลี่ยนชื่อ และ
การลบโฟลเดอร
ตรวจแบบทดสอบ

Post-Test
Post-Test
- การเลือก
คําตอบที่ถูกตอง
- หนังสือเรียน ตรวจแบบฝกหัด
ทายหนวยการ
เรียนรูที่ 5
- การเขียน
ความหมายของ
แถบคําสั่งตางๆ
ไดอยางถูกตอง

กิจกรรมที่ 5 : ใบงานที่ 5 เรื่อง การ
จัดการกับโฟลเดอร

ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง การ
คัดลอก การยาย การเปลี่ยนชื่อ และการ
ลบโฟลเดอร และสิ่งที่ไดปฏิบัติในคาบ
เรียนนี้ พรอมทั้งแจกหนังสือเรียนให

- ใบงานที่ 5

ตรวจใบงานที่ 5
- การโยงเสน
จับคูคําสั่งตางๆ
ไดอยางถูกตอง
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม
- เกี่ยวกับการ
คัดลอก การยาย
การเปลี่ยนชื่อ

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาในหนังสือ

วัดและ
ประเมินผล
และการลบ
โฟลเดอร

สือ
่ การเรียนรู/ แหลงการเรียนรู

1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การคัดลอก การยาย การเปลี่ยน
ชื่อ และการลบโฟลเดอร
2. ไฟลแบบทดสอบ Post-Test
3. แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 5
4. หนังสือเรียน

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)

- แบบทดสอบ Post-Test
- แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 5
- การคัดลอก การยาย การเปลี่ยนชื่อ และการลบ
โฟลเดอร
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการคัดลอก
การยาย การเปลี่ยนชื่อ และการลบโฟลเดอร
- ประเมินจากแบบทดสอบ Post-Test
- ประเมินจากการทําแบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่
5

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 6 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(1)

หนวยการเรียนรูที่ 6 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(1) เวลา 3 คาบ

คาบที่ 19 เรื่อง การเขาโปรแกรมและสวนประกอบตางๆ
ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียน
ที่ 2/………

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนสามารถเปดเขาโปรแกรมและบอกสวนประกอบ
ตางๆของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได
จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการเปดเขาโปรแกรม
Microsoft PowerPoint ได
2. นักเรียนสามารถบอกสวนประกอบตางๆ ของโปรแกรม
Microsoft PowerPoint ได
สาระสําคัญ
โปรแกรม Microsoft PowerPoint เปนโปรแกรมที่มี
ความสามารถในการสรางงานเพื่อนําเสนอ ซึ่งเปนโปรแกรมที่
ไดรับความนิยมกันอยางแพรหลายในปจจุบัน หลักการทํางาน
ของโปรแกรม คือ การนําขอมูลที่มีอยูมานําเสนอในรูปแบบแผน
สไลด โดยขอมูลที่จะนําเสนอประกอบไปดวยรูปภาพ เสียงเพลง
ภาพเคลื่อนไหว กราฟ เอฟเฟกตตาง และแอนิเมชั่นตางๆ เปนตน

วิธีการจัดการเรียนรู

1. แบบทดสอบ Pre-Test
2. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การเขาโปรแกรม และสวนประกอบ
ตางๆ ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint
3. การเปดเขาโปรแกรม Microsoft PowerPoint (ปฏิบัติ
คอมพิวเตอร)
สาระการเรียนรู
ความรู
การเปดเขาโปรแกรม และสวนประกอบตางๆ ของ
โปรแกรม
Microsoft PowerPoint
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูสนทนาพูดคุยทักทายเพื่อสราง
ความคุนเคยกับนักเรียนพรอมทั้งบอก
จุดประสงคของคาบเรียนนี้ พรอมทัง้
แนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอนในวิชา
คอมพิวเตอรในเทอม 2

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้
หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสูกิจกรรมตอไป

ขั้นสอน
กิจกรรมที่ 1 : แบบทดสอบ Pre-Test

วัดและ
ประเมินผล
- เกี่ยวกับชื่อตัว
ละคร

- ไฟล
แบบทดสอบ
Pre-Test

ตรวจแบบทดสอบ
Pre-Test
- การเลือก
คําตอบที่ถูกตอง

กิจกรรมที่ 2 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน การ - การตูนแอนิ 1. สังเกต
เขาโปรแกรม และสวนประกอบตางๆ ของ เมชั่น ตอน
พฤติกรรม
วิธก
ี ารเปดเขา
โปรแกรม Microsoft PowerPoint
- ความสนใจใน
โปรแกรม
การเรียน
Microsoft
2. การตอบ
PowerPoint คําถาม
และ
- เกี่ยวกับวิธก
ี าร
สวนประกอบ
เปดเขาและ
ตางๆ ของ
สวนประกอบ
โปรแกรม
ตางๆ โปรแกรม
Microsoft
PowerPoint

กิจกรรมที่ 3 : การเปดเขาโปรแกรม

- โปรแกรม

Microsoft PowerPoint

Microsoft
PowerPoint

ทักษะการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร
- การเปดเขา
โปรแกรม

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล
Microsoft
PowerPoint

ขั้นสรุป
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม
ครู แล ะนั กเ รี ย นร ว มกั นสรุ ป เกี่ ยว กั บ
- เกี่ยวกับการเปด
วิ ธี ก า ร เ ป ด เ ข า โ ป ร แ ก ร ม Microsoft
และสวนประกอบ
ตางๆ ของ
PowerPoint และสวนประกอบตางๆ ของ
โปรแกรม
โปรแกรม และสิ่งที่ไดปฏิบัติในคาบเรียน
นี้ พรอ มกั บ แจกหนั ง สื อ เรีย นใหนั ก เรีย น
กลับไปทบทวนเนื้อหาในหนังสือ

Microsoft
PowerPoint

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. ไฟลแบบทดสอบ Pre-Test
2. การตูนแอนิเมชัน
่ ตอน การเขาโปรแกรม และ
สวนประกอบตางๆ ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint
3. หนังสือเรียน

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- เปดเขาโปรแกรม และบอกสวนประกอบตางๆ ของ
โปรแกรม Microsoft PowerPoint
เครื่องมือ

- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการเปดเขา
โปรแกรม
Microsoft PowerPoint

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 6 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(1)

หนวยการเรียนรูที่ 6 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(1) เวลา 3 คาบ

คาบที่ 20 เรื่อง การสรางงานนําเสนอจากแมแบบ
(Template)
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3

ภาคเรียนที่

2/……….
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถสรางงานนําเสนอจากแมแบบ

(Template)ได

จุดประสงคนําทาง
1.

นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการสรางงานนําเสนอ
จาก Template ที่มีอยูได

2. นักเรียนมีทักษะในการใชแปนพิมพเพื่อฝกการพิมพ
สัมผัส

สาระสําคัญ
การสรางงานนําเสนอจาก Template คือ การสรางงาน
นําเสนอจากสไลดที่ไดถก
ู ออกแบบไวแลว และเหมาะอยางยิ่ง
สําหรับผูที่เริ่มตนใชงานในโปรแกรม Microsoft PowerPoint
วิธีการจัดการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การสรางงานนําเสนอจาก
แมแบบ (Template)
2. การสรางงานนําเสนอจากแมแบบ (Template) (ปฏิบัติ
คอมพิวเตอร)

สาระการเรียนรู
ความรู
การสรางงานนําเสนอจากแมแบบ (Template)
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
3. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

ขั้นนําเขาสูบทเรียน

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
1. ครูท บทวนความรูเกี่ยวกับสิ่ง ที่เรียนไป
พฤติกรรม
เ มื่ อ ค า บ ที่ แ ล ว เ รื่ อ ง วิ ธี ก า ร เ ป ด เ ข า
- ความสนใจใน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint และ
สวนประกอบตางๆ ของโปรแกรม

การเรียน

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

วัดและ
ประเมินผล
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับการเปด
เขาโปรแกรม
Microsoft
PowerPointและ
ชื่อของ
สวนประกอบ
ตางๆ

ขั้นสอน

- การตูนแอนิ
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน การ เมชั่นตอน
การสรางงาน
สรางงานนําเสนอจากแมแบบ (Template)
นําเสนอจาก
แมแบบ
(Template)

1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การมีสวนรวม
ในการตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับการ
สรางงานนําเสนอ
จากแมแบบ
(Template)

กิจกรรมที่ 2 : การสรางงานนําเสนอจาก

- โปรแกรม

แมแบบ (Template)

Microsoft

ทักษะการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร

PowerPoint

- การสรางงาน

กิจกรรมการเรียนรู

ขั้นสรุป
ครู แล ะนั กเ รี ย นร ว มกั นสรุ ป เกี่ ยว กั บ
วิ ธี ก า รสร า งง า น นํ า เ สนอ จา กแม แบ บ

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล
นําเสนอจาก
แมแบบ

(Template)
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม

(Template) ใน Microsoft PowerPoint
และสิ่งที่ไดปฏิบัติในคาบเรียนนี้

- เกี่ยวกับวิธก
ี าร
สรางงานนําเสนอ
จากแมแบบ
(Template)

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอนการสรางงานนําเสนอจากแมแบบ
(Template)
2. หนังสือเรียน

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- การสรางงานนําเสนอจากแมแบบ (Template) ใน
Microsoft PowerPoint
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน

เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการสรางงานนําเสนอจากแมแบบ
(Template)

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 6 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(1)

หนวยการเรียนรูที่ 6 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(1) เวลา 3 คาบ

คาบที่ 21 เรื่อง การเพิ่มจํานวนและการเปลี่ยนพื้นหลังแผน
สไลด
แบบตางๆ
เวลา
50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่
2/……….

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนสามารถเพิ่มสไลดและเปลี่ยนพื้นหลังใหกับแผน
สไลดที่ตองการได
จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการเพิ่มสไลดได
2. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการเปลี่ยนพื้นหลังแผนสไลด
แบบตางๆ ได
สาระสําคัญ
การเพิ่มจํานวนสไลดในโปรแกรม Microsoft PowerPoint
คือ การเพิ่มจํานวนหนา หรือ แทรกแผนสไลด เพื่อใหเพียงพอกับ
เนื้อหาที่เราตองการนําเสนอ รวมทั้งเรายังสามารถ
เปลี่ยนพื้นหลังแผนสไลดในโปรแกรม Microsoft PowerPoint
ได 2 แบบ คือ การเปลี่ยนพื้นหลังแผนสไลดทั้งหมด และการ
ตกแตงสไลดดวยโครงรางสี
วิธีการจัดการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การเพิ่มจํานวนและการเปลี่ยนพื้น
หลังแผนสไลด
แบบตางๆ
2. การเพิ่มจํานวนและการเปลี่ยนพื้นหลังแผนสไลดแบบ
ตางๆ (ปฏิบัติคอมพิวเตอร)
3. แบบทดสอบ Post-Test
4. แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 6

สาระการเรียนรู
ความรู
การเพิ่มจํานวนและการเปลี่ยนพื้นหลังแผนสไลดแบบ
ตางๆใน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

ขั้นนําเขาสูบทเรียน

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
1. ครูท บทวนความรูเกี่ยวกับสิ่ง ที่เรียนไป
พฤติกรรม
เมื่อคาบที่แลว เรื่อง การสรางงานนําเสนอ
- ความสนใจใน
จากแมแบบ (Template)

การเรียน

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

2. การตอบ
คําถาม

ขั้นสอน

1. สังเกต
พฤติกรรม

- เกี่ยวกับการ
สรางงานนําเสนอ
จากแมแบบ

- การตูนแอนิ
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน การ เมชั่นตอน
การเพิ่ม
เพิ่มจํานวนและการเปลี่ยนพื้นหลังแผน
จํานวนและ
สไลดแบบตางๆ
การเปลี่ยน
พื้นหลังแผน
สไลดแบบ
ตางๆใน
Microsoft
PowerPoint

กิจกรรมที่ 2 : การเพิ่มสไลดและการ
เปลี่ยนพื้นหลังแผนสไลดแบบตางๆ

- โปรแกรม
Microsoft
PowerPoint

กิจกรรมที่ 3 : แบบทดสอบ Post-Test

กิจกรรมที่ 4 : แบบฝกหัดทายหนวยการ

- ไฟล
แบบทดสอบ

- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับการเพิ่ม
จํานวนและการ
เปลี่ยนพื้นหลัง
แผนสไลดแบบ
ตางๆ
ทักษะการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร
- การเพิ่มสไลด
และการเปลี่ยน
พื้นหลังแผน
สไลดแบบตางๆ
ตรวจแบบทดสอบ

Post-Test
- การเลือก
Post-Test
คําตอบที่ถูกตอง
- หนังสือเรียน ตรวจแบบฝกหัด

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

เรียนรูที่ 6

วัดและ
ประเมินผล
ทายหนวยการ
เรียนรูที่ 6

ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เรื่อง วิธก
ี าร หนังสือเรียน
เพิ่มสไลดและการเปลี่ยนพื้นหลังแผน
สไลดแบบตางๆ และสิ่งที่ไดปฏิบัติในคาบ
เรียนนี้ พรอมทั้งแจกหนังสือเรียนให
นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาในหนังสือ

- การเขียนชื่อ
สวนประกอบ
ตางๆ ของ
โปรแกรมได
ถูกตอง
การตอบคําถาม
- เกี่ยวกับวิธก
ี าร
เพิ่มสไลดและ
การเปลี่ยนพื้น
หลังแผนสไลด
แบบตางๆ

สื่อการเรียนรู/ แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การเพิ่มสไลดและการเปลี่ยนพื้น
หลังแผนสไลดแบบตางๆ
2. ไฟลแบบทดสอบ Post-Test
3. แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 6
4. หนังสือเรียน
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- แบบทดสอบ Post-Test

- แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 6
- การเพิ่มสไลดและการเปลี่ยนพื้นหลังแผนสไลดแบบ
ตางๆในโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากแบบทดสอบ Post-Test
- ประเมินจากการทําแบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่
6
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการเพิ่มสไลด
และการเปลี่ยนพื้นหลังแผนสไลดแบบตางๆ

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 7 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(2)

หนวยการเรียนรูที่ 7 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(2) เวลา 5 คาบ

คาบที่ 22 เรื่อง การสรางกลองขอความและอักษรศิลป
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่
2/……….
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถสรางกลองขอความและอักษรศิลปใน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint ได

จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถสรางกลองขอความในโปรแกรม
Microsoft PowerPoint ได
2. นักเรียนสามารถสรางอักษรศิลปในโปรแกรม Microsoft
PowerPoint ได
สาระสําคัญ
การสรางกลองขอความในโปรแกรม Microsoft
PowerPoint คือ การใสขอความลงบนแผนสไลด เพื่อชวยอธิบาย
ขอมูลที่เราตองการนําเสนอในหนาสไลด
การสรางอักษรศิลปในโปรแกรม Microsoft PowerPoint
เปนอีกวิธีหนึ่งที่ทําใหการนําเสนองานมีความโดดเดนและ
นาสนใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหัวเรื่องของการนําเสนอ
วิธีการจัดการเรียนรู

1. แบบทดสอบ Pre-Test
2. การตูนแอนิเมชัน
่ ตอน การสรางกลองขอความและอักษร
ศิลป
3. การสรางกลองขอความและอักษรศิลป (ปฏิบัติคอมพิวเตอร)

สาระการเรียนรู
ความรู
การสรางกลองขอความและอักษรศิลปจากโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับสิ่งทีไ่ ดเรียน
ไปในหนวยการเรียนรูที่ 6 ไดแก
สวนประกอบตางๆ ของโปรแกรม การ

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

สรางงานนํา เสนอจากแมแบบ Template
และการเปลี่ยนพื้นหลังสไลดแบบตางๆ

2. การตอบ
คําถาม

2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบต
ั ิในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

- เกี่ยวกับเนื้อหา
ในหนวยการ

ขั้นสอน
กิจกรรมที่ 1 : แบบทดสอบ Pre-Test

เรียนรูที่ 6
- ไฟล
แบบทดสอบ
Pre-Test

กิจกรรมที่ 2 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน การ - การตูนแอนิ
เมชั่น ตอน
สรางกลองขอความและอักษรศิลป
การสราง
กลองขอความ
และอักษร
ศิลป

ตรวจแบบทดสอบ
Pre-Test
- การเลือก
คําตอบที่ถูกตอง
1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับการ
สรางกลอง
ขอความและ
อักษรศิลป

กิจกรรมที่ 3 : การสรางกลองขอความ
และอักษรศิลป

- โปรแกรม
Microsoft
PowerPoint

ทักษะการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร
- การสรางกลอง
ขอความและ
อักษรศิลป

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวิธก
ี ารสราง
กลองขอความและอักษรศิลปจาก

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม

โปรแกรม Microsoft PowerPoint
และสิ่งที่ไดปฏิบัติในคาบเรียนนี้ พรอมกับ
แจก ห นั ง สื อ เ รี ยน ใ ห นั ก เ รี ยน ก ลั บ ไ ป
ทบทวนเนื้อหาในหนังสือ

- เกี่ยวกับวิธก
ี าร
สรางกลอง
ขอความและ
อักษรศิลป

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. ไฟลแบบทดสอบ Pre-Test
2. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การสรางกลองขอความและอักษร
ศิลป
3. หนังสือเรียน
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- การสรางกลองขอความและอักษรศิลปโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน

- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการสราง
กลองขอความและอักษรศิลปในโปรแกรม
Microsoft PowerPoint

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 7 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(2)

หนวยการเรียนรูที่ 7 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(2) เวลา 5 คาบ

คาบที่ 23 เรื่อง การนําภาพจากเครื่องมาใชงาน
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่
2/……….

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถนํารูปภาพจากเครื่องมาแทรกลงบนแผน
สไลดในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได

จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถนํารูปภาพจากเครื่องมาแทรกลงบน
สไลดได
2. นักเรียนสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังของแผนสไลดได
3. นักเรียนมีทักษะในการใชแปนพิมพเพื่อฝกทักษะการ
พิมพสัมผัส
สาระสําคัญ
การนําภาพจากเครื่องมาใชงานในโปรแกรมMicrosoft
PowerPoint คือ การนํารูปภาพที่บันทึกไวในคอมพิวเตอรมาใส
ในแผนสไลด เพื่อเพิ่มความสวยงามและความนาสนใจใหกับงาน
นําเสนอ
วิธีการจัดการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การนําภาพจากเครื่องมาใช
งาน
2. การนําภาพจากเครื่องมาใชงาน (ปฏิบัติคอมพิวเตอร)
3. ใบงานที่ 6 เรื่อง สวนประกอบตางๆ ของโปรแกรม
Microsoft PowerPoint

สาระการเรียนรู
ความรู
การนําภาพจากเครื่องมาใชงานในโปรแกรมMicrosoft
PowerPoint
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนไป
เมื่อคาบที่แลว เรื่อง การสรางกลอง
ขอความและขอความศิลปโปรแกรม

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน

Microsoft PowerPoint

2. การตอบ
คําถาม

2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

- เกี่ยวกับการ
สรางกลอง
ขอความและ
ขอความศิลป

ขั้นสอน

- การตูนแอนิ
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน การ เมชั่นตอน
การนําภาพ
นําภาพจากเครื่องมาใชงาน
จากเครื่องมา
ใชงาน

1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม

กิจกรรมที่ 2 : การนําภาพจากเครื่องมาใช - โปรแกรม
งาน
Microsoft
PowerPoint

- เกี่ยวกับการนํา
ภาพจากเครื่องมา
ใชงาน
ทักษะการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร
- การนําภาพจาก
เครื่องมาใชงาน

กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมที่ 3 : ใบงานที่ 6 เรื่อง
สวนประกอบตางๆ ของโปรแกรม

สื่ออุปกรณ
- ใบงานที่ 6

Microsoft PowerPoint

วัดและ
ประเมินผล
ตรวจผลงานจาก
ใบงานที่ 6
สวนประกอบ
ตางๆ ของ
โปรแกรม
Microsoft
PowerPoint

ขั้นสรุป
- หนังสือเรียน 1. สังเกต
ครู แล ะนั กเ รี ย นร ว มกั นสรุ ป เกี่ ยว กั บ
พฤติกรรม
วิ ธี ก ารนํ า ภาพจากเครื่ อ งมาใช ง านใน
- ความสนใจใน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint และสิ่ง
การเรียน
ที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ใ นคาบเรี ย นนี้ พร อ มกั บ แจก
2. การตอบ
หนั ง สื อ เรี ย นให นั ก เรี ย นกลั บ ไปทบทวน
คําถาม
เนื้อหา
- เกี่ยวกับการนํา
ภาพจากเครื่องมา
ใชงาน
สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การนําภาพจากเครื่องมาใชงาน
2. ใบงานที่ 6 เรื่อง สวนประกอบตางๆ ของโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
3. หนังสือเรียน

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- ใบงานที่ 6 เรื่อง สวนประกอบตางๆ ของโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
- การนําภาพจากเครื่องมาใชงานในเขาโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการทําใบงานที่ 6
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการนําภาพ
จากเครื่องมาใชงานในเขาโปรแกรม Microsoft
PowerPoint

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 7 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(2)

หนวยการเรียนรูที่ 7 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน (2) เวลา 5 คาบ

คาบที่ 24 เรื่อง การสรางตาราง
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3

ภาคเรียนที่

2/……….

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถสรางตารางและใสขอความลงในตาราง
ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได

จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถสรางตารางได
2. นักเรียนสามารถใสขอความลงในตารางได
3. นักเรียนมีทักษะในการใชแปนพิมพเพื่อฝกทักษะการ
พิมพสัมผัส
สาระสําคัญ
การสรางตาราง คือ การนําเอาตารางเขามาใชในการ
นําเสนอ เพื่อใหเกิดความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ซึ่งใน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint ก็มีเครื่องมือชวยในการสราง
ตารางไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
วิธีการจัดการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การสรางตาราง
2. การสรางตารางและขอความลงในตารางในโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
3. ใบงานที่ 7 เรื่อง การสรางตารางอยางรวดเร็ว

สาระการเรียนรู
ความรู
การสรางตารางและใสขอความลงในตารางใน
โปรแกรมMicrosoft PowerPoint
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

ขั้นนําเขาสูบทเรียน

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
1. ครูท บทวนความรูเกี่ยวกับสิ่ง ที่เรียนไป
พฤติกรรม
เมื่ อ คาบที่ แ ล ว เรื่ อ ง วิ ธี ก ารนํ า ภาพจาก
- ความสนใจใน
เครื่ อ งมาใช ง านในโปรแกรม Microsoft

การเรียน

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

PowerPoint

วัดและ
ประเมินผล
2. การตอบ
คําถาม

2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

- เกี่ยวกับการนํา
ภาพจากเครื่องมา
ใชงาน

ขั้นสอน

- การตูนแอนิ
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน การ เมชั่นตอน
การสราง
สรางตาราง
ตาราง

1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การมีสวนรวม
ในการตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับการ
สรางตาราง
ทักษะการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร

กิจกรรมที่ 2 : การสรางตารางและ
ขอความลงในตาราง

- โปรแกรม

ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint

PowerPoint

- การสรางตาราง
และขอความลง
ในตาราง

กิจกรรมที่ 3 : ใบงานที่ 7 เรื่อง การสราง
ตารางอยางรวดเร็ว

- ใบงานที่ 7

ตรวจใบงานที่ 7
- การเขียน
จํานวนคอลัมน
และแถวของ
ตารางไดอยาง
ถูกตอง

ขั้นสรุป

Microsoft

การตอบคําถาม

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

ครู แล ะนั กเ รี ย นร ว มกั นสรุ ป เกี่ ยว กั บ หนังสือเรียน
วิ ธี ก ารสร า งตารางและข อ ความลงใน
ตาราง โปรแกรม Microsoft PowerPoint
และสิ่งที่ไดปฏิบัติในคาบเรียนนี้ พรอมทั้ง
ให นั ก เรี ยน กลั บไ ปท บท วน เนื้ อห าใ น
หนังสือ

วัดและ
ประเมินผล
- เกี่ยวกับการ
สรางตารางและ
ขอความลงใน
ตาราง

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การสรางตาราง
2. ใบงานที่ 7 เรื่อง การสรางตารางอยางรวดเร็ว
3. หนังสือเรียน
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- การสรางตารางและขอความลงในตาราง
- ใบงานที่ 7 เรื่อง การสรางตารางอยางรวดเร็ว
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการสราง
ตารางและขอความลงในตาราง

- ประเมินจากการทําใบงานที่ 7 เรื่อง การสราง
ตารางอยางรวดเร็ว

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 7 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(2)

หนวยการเรียนรูที่ 7 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(2) เวลา 5 คาบ

คาบที่ 25 เรื่อง การสรางแผนภูมิ
50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3

เวลา
ภาคเรียนที่

2/……….

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถสรางแผนภูมิบนแผนสไลดในโปรแกรม
Microsoft PowerPoint ได

จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการสรางแผนภูมิบนสไลด
ได
2. นักเรียนสามารถสรางแผนภูมิบนสไลดได
3. นักเรียนมีทักษะในการใชแปนพิมพเพื่อฝกทักษะการ
พิมพสัมผัส
สาระสําคัญ
การสรางแผนภูมิ คือ การนําเสนองานโดยใชแผนภูมิ ซึ่งวิธี
นี้ทําใหผูที่เราตองการนําเสนอเห็นภาพและเขาใจเนื้อหาไดดี
ยิ่งขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนขอมูลบนแผนภูมิตามที่ตองการได
วิธีการจัดการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การสรางแผนภูมิ
2. การสรางแผนภูมิบนสไลดในโปรแกรม Microsoft
PowerPoint
(ปฏิบัติคอมพิวเตอร)

สาระการเรียนรู
ความรู

การสรางแผนภูมิบนสไลดในโปรแกรม Microsoft
PowerPoint
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

ขั้นนําเขาสูบทเรียน

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
1. ครูท บทวนความรูเกี่ยวกับสิ่ง ที่เรียนไป
พฤติกรรม
เมื่ อ คาบที่ แ ล ว เรื่ อ ง การสร า งตารางใน
- ความสนใจใน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint

การเรียน

2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู

2. การตอบ
คําถาม

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

กิจกรรมตอไป

- เกี่ยวกับการ
สรางตาราง

ขั้นสอน

1. สังเกต
พฤติกรรม

- การตูนแอนิ
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน การ เมชั่นตอน
การสราง
สรางแผนภูมิ
แผนภูมิ

- ความสนใจใน
การเรียน
2. การมีสวนรวม
ในการตอบ
คําถาม

กิจกรรมที่ 2 : การสรางแผนภูมิบนสไลด

- โปรแกรม

ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint

Microsoft
PowerPoint

- เกี่ยวกับการ
สรางแผนภูมิบน
สไลด
ทักษะการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร
- การสราง
แผนภูมิ

ขั้นสรุป
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม
ครู แล ะนั กเ รี ย นร ว มกั นสรุ ป เกี่ ยว กั บ
- เกี่ยวกับวิธก
ี าร
วิธีก ารสรางแผนภูมิบ นสไลด Microsoft
สรางแผนภูมิบน
สไลด
PowerPoint และสิ่ง ที่ไ ดป ฏิบัติใ นคาบ
เ รี ย น นี้ พ ร อ ม ทั้ ง ใ ห นั ก เ รี ยน ก ลั บ ไ ป
ทบทวนเนื้อหาในหนังสือ

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู

1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การสรางแผนภูมิ
2. หนังสือเรียน
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- การสรางแผนภูมิ
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการสรางแผนภูมใ
ิ นโปรแกรม
Microsoft PowerPoint

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 7 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(2)

หนวยการเรียนรูที่ 7 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(2) เวลา 5 คาบ

คาบที่ 26 เรื่อง การเปลี่ยนรูปแบบแผนภูมิ
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3

ภาคเรียนที่

2/……….

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1

จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถแกไขและเปลี่ยนรูปแบบแผนภูมิที่ตองการ
ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint
จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนรูปแบบ
แผนภูมิใหเปนรูปแบบอื่นๆได
2. นักเรียนสามารถปรับแตงแผนภูมิใหใหสวยงามตามความ
ตองการได
สาระสําคัญ
การเปลี่ยนรูปแบบแผนภูมิ คือ การเปลี่ยนรูปแบบแผนภูมิ
จากเดิมที่สรางไวใหเปนแผนภูมิรูปแบบอื่นๆ ตามที่เราตองการ
และใหเหมาะสมกับงานนําเสนอ ซึ่งในโปรแกรม Microsoft
PowerPoint นั้นจะมีรูปแบบของแผนภูมิใหเลือกใชมากมาย เชน
แผนภูมิวงกลม แผนภูมริ ูปภาพ กราฟตางๆ เปนตน
วิธีการจัดการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การปรับแตงแผนภูมิ
2. การปรับแตงแผนภูมิในโปรแกรม Microsoft
PowerPoint
(ปฏิบัติคอมพิวเตอร)
3. แบบทดสอบ Post-Test
4. แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 7

สาระการเรียนรู
ความรู
การเปลี่ยนรูปแบบแผนภูมิในโปรแกรม Microsoft
PowerPoint
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับสิ่งทีเ่ รียนไป
เมื่อคาบที่แลว เรื่อง การสรางแผนภูมิบน

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

สไลดในโปรแกรมMicrosoftPowerPoint

วัดและ
ประเมินผล
การเรียน

2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

2. การตอบ
คําถาม

ขั้นสอน

1. สังเกต
พฤติกรรม

- เกี่ยวกับการ
สรางแผนภูมิบน
สไลด

- การตูนแอนิ
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน การ เมชั่นตอน
การปรับแตง
ปรับแตงแผนภูมิ
แผนภูมิ

- ความสนใจใน
การเรียน
2. การมีสวนรวม
ในการตอบ
คําถาม

กิจกรรมที่ 2 : การปรับแตงแผนภูมิใน

- โปรแกรม

โปรแกรม Microsoft PowerPoint

Microsoft
PowerPoint

กิจกรรมที่ 3 : แบบทดสอบ Post-Test

- ไฟล
แบบทดสอบ
Post-Test

- เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนรูปแบบ
แผนภูมิ
ทักษะการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร
- การเปลี่ยน
รูปแบบของ
แผนภูมิ
ตรวจแบบทดสอบ
Post-Test
- การเลือก
คําตอบที่ถูกตอง

กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมที่ 4 : แบบฝกหัดทายหนวยการ
เรียนรูที่ 7

ขั้นสรุป
ครู แ ละนั ก เรี ย นร ว มกั น สรุ ป เรื่ อ ง การ
เปลี่ ย นรู ป แบบของแผนภู มิ และสิ่ ง ที่ ไ ด
ปฏิบัติในคาบเรียนนี้ พรอมทั้งแจกหนังสือ
เรียนใหนักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหา

สื่ออุปกรณ
- หนังสือ
เรียน

เรียนรูที่ 7
- การจับคูคําสั่ง
ใหตรงกับ
ขอความไดอยาง
ถูกตอง
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม

สื่อการเรียนรู/ แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การปรับแตงแผนภูมิ
2. ไฟลแบบทดสอบ Post-Test
3. แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 7
4. โปรแกรม Microsoft PowerPoint
5. หนังสือเรียน
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- แบบทดสอบ Post-Test

วัดและ
ประเมินผล
ตรวจแบบฝกหัด
ทายหนวยการ

- เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนรูปแบบ
ของแผนภูมิ

- แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 7
- การปรับแตงแผนภูมิในโปรแกรม Microsoft
PowerPoint
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากแบบทดสอบ Post-Test
- ประเมินจากการทําแบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่
7
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการปรับแตง
แผนภูมิในโปรแกรม Microsoft PowerPoint

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 8 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(3)

หนวยการเรียนรูที่ 8 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(3) เวลา 6 คาบ

คาบที่ 27 เรื่อง การใสเสียงเพลงประกอบการนําเสนอ
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่
2/……….

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถใสเสียงเพลงประกอบการนําเสนอใน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint ได

จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถใสเสียงเพลงประกอบการนําเสนอได
2. นักเรียนสารมารถบอกขั้นตอนการใสเสียงเพลง
ประกอบการนําเสนอได
3. นักเรียนมีทักษะในการใชแปนพิมพเพื่อฝกทักษะการ
พิมพสัมผัส
สาระสําคัญ
การใสเสียงเพลงประกอบการนําเสนอในโปรแกรม
Microsoft PowerPoint คือ การใสเสียงเพลงลงไปในงาน
นําเสนอ ซึ่งเปนเทคนิคหนึ่งของโปรแกรมที่ชวยสรางความ
สนุกสนานเพลิดเพลินใหกับงานนําเสนอได และเสียงเพลงที่
นํามาใชนั้น เราสามารถเลือกไดจากไฟลเสียงที่ติดตั้งมากับ
โปรแกรม
วิธีการจัดการเรียนรู

1. แบบทดสอบ Pre-Test
2. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การใสเสียงเพลงประกอบการ
นําเสนอ
3. การใสเสียงเพลงประกอบการนําเสนอ (ปฏิบัติคอมพิวเตอร)

สาระการเรียนรู
ความรู
การใสเสียงเพลงประกอบการนําเสนอ
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียน
เรียนไปในหนวยการเรียนรูที่ 7 ไดแก
การสรางกลองขอความและขอความศิลป
การนํารูปภาพจากเครื่องมาแทรกบนแผน
สไลด การสรางตาราง และการปรับแตง

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

แผนภูมิ

- เกี่ยวกับหนวย

2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

การเรียนรูที่ 7

ขั้นสอน
กิจกรรมที่ 1 : แบบทดสอบ Pre-Test

- ไฟล
แบบทดสอบ
Pre-Test

กิจกรรมที่ 2 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน การ - การตูนแอนิ
เมชั่น ตอน
ใสเสียงเพลงประกอบการนําเสนอ
การใส
เสียงเพลง
ประกอบ การ
นําเสนอ

ตรวจแบบทดสอบ
Pre-Test
- การเลือก
คําตอบที่ถูกตอง
1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับการใส
เสียงเพลง
ประกอบการ
นําเสนอ

กิจกรรมที่ 3 : การใสเสียงเพลง
ประกอบการนําเสนอ

- โปรแกรม
Microsoft
PowerPoint

ทักษะการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร
- การใส
เสียงเพลง
ประกอบการ
นําเสนอ

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวิธก
ี ารใส
เสียงเพลงประกอบ การนําเสนอใน

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม

โปรแกรม Microsoft PowerPoint
และสิ่งที่ไดปฏิบัติในคาบเรียนนี้ พรอมกับ
แจก ห นั ง สื อ เ รี ยน ใ ห นั ก เ รี ยน ก ลั บ ไ ป
ทบทวนเนื้อหา

- เกี่ยวกับวิธก
ี าร
ใสเสียงเพลง
ประกอบการ
นําเสนอ

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. ไฟลแบบทดสอบ Pre-Test
2. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การใสเสียงเพลงประกอบการ
นําเสนอ
3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint
4. หนังสือเรียน
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- การใสเสียงเพลงประกอบการนําเสนอในโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะทีพ
่ ึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน

- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการใส
เสียงเพลงประกอบการนําเสนอในโปรแกรม
Microsoft PowerPoint

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 8 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(3)

หนวยการเรียนรูที่ 8 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(3) เวลา 6 คาบ

คาบที่ 28 เรื่อง การใสวด
ิ ีโอประกอบการนําเสนอ
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่
2/……….

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถใสวิดีโอประกอบการนําเสนอในโปรแกรม
Microsoft PowerPoint ได

จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนใสวิดีโอประกอบการ
นําเสนอได
2. นักเรียนสามารถนําวิดีโอที่เตรียมไวมาใสในสไลด
ประกอบการนําเสนอได

สาระสําคัญ
ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint สามารถนําวิดีโอที่
ตองการมาใสลงในสไลดประกอบการนําเสนอได เพื่อทําใหงาน
นําเสนอมีความนาสนมากขึ้น
วิธีการจัดการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การใสวด
ิ ีโอประกอบการ
นําเสนอ
2. การใสวด
ิ ีโอประกอบการนําเสนอ (ปฏิบัติคอมพิวเตอร)
3. ใบงานที่ 8 เรื่อง การใสเอฟเฟกตใหวัตถุบนสไลด

สาระการเรียนรู
ความรู
การใสวด
ิ ีโอประกอบการนําเสนอ
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
1. ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนไป
พฤติกรรม
เมื่ อ คาบที่ แ ล ว เรื่ อ ง การใส เ สี ย งเพลง
- ความสนใจใน
ประกอบการนําเสนอ
การเรียน
2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

วัดและ
ประเมินผล
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับการใส
เสียงเพลง
ประกอบการ
นําเสนอ

ขั้นสอน

- การตูนแอนิ
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน การ เมชั่นตอน
การใสวีดีโอ
ใสวด
ิ ีโอประกอบการนําเสนอ
ประกอบการ
นําเสนอ

1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม

กิจกรรมที่ 2 : การใสวด
ิ ีโอประกอบการ
นําเสนอ
ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint

- โปรแกรม
Microsoft

- เกี่ยวกับการใส
วีดีโอ
ประกอบการ
นําเสนอ
ทักษะการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร

- การใสวีดีโอ
ประกอบการ
- คอมพิวเตอร
นําเสนอ
PowerPoint

กิจกรรมที่ 3 : ใบงานที่ 8 เรื่อง การใส
เอฟเฟกตใหวัตถุบนสไลด

- ใบงานที่ 8

ตรวจใบงานที่ 8
- การทําใบงานที่

8 ไดอยางถูกตอง
ขั้นสรุป
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม
ครูและนักเรียนรว มกัน สรุป เกี่ยวกับ การ
- เกี่ยวกับการใส
ใสวีดีโอประกอบการนําเสนอ และสิ่งที่ไ ด
วีดีโอ

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

ปฏิบัติในคาบเรียนนี้ พรอมทั้งแจกหนังสือ
เรียนใหนักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหา

วัดและ
ประเมินผล
ประกอบการ
นําเสนอ

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การใสวิดีโอประกอบการนําเสนอ
2. ใบงานที่ 8 เรื่อง การใสเอฟเฟกตใหวัตถุบนสไลด
3. หนังสือเรียน

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- การใสวิดีโอประกอบการนําเสนอ
- ใบงานที่ 8 เรื่อง การใสเอฟเฟกตใหวัตถุบนสไลด
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการใสวิดีโอ
ประกอบการนําเสนอ
- ประเมินจากการทําใบงานที่ 8 เรื่อง การใสเอฟ
เฟกตใหวัตถุบนสไลด

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 8 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(3)

หนวยการเรียนรูที่ 8 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(3) เวลา 6 คาบ

คาบที่ 29 เรื่อง การใสเอฟเฟกตใหสไลด
50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3

เวลา
ภาคเรียนที่

2/……….

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถใสเอฟเฟกตใหกับสไลดในโปรแกรม
Microsoft PowerPointได

จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนใสเอฟเฟกตใหกับสไลด
ได
2. นักเรียนสามารถใสเอฟเฟกตจากรูปแบบที่กําหนดใหกับ
สไลดได
3. นักเรียนสามารถลบเอฟเฟกตที่ไมตองการออกจากสไลด
ได
สาระสําคัญ
การใสเอฟเฟกตใหกับไสดในโปรแกรม Microsoft
PowerPoint ในรูปแบบที่แตกตางกันตามความตองการ เปนการ
เพิ่มความนาสนใจในการนําเสนองาน
วิธีการจัดการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การใสเอฟเฟกตใหสไลด
2. การใสเอฟเฟกตใหสไลดในโปรแกรม Microsoft
PowerPoint

สาระการเรียนรู
ความรู
การใสเอฟเฟกตใหสไลด
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับสิ่งทีเ่ รียนไป
เมื่อคาบที่แลว เรื่อง การใสวีดีโอ
ประกอบการนําเสนอ
2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

วัดและ
ประเมินผล
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับการใส
วีดีโอ
ประกอบการ
นําเสนอ

ขั้นสอน

- การตูนแอนิ 1. สังเกต
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน การ เมชั่นตอน
พฤติกรรม
การใสเอฟ
ใสเอฟเฟกตใหสไลด
- ความสนใจใน
เฟกตใหสไลด
การเรียน
2. การมีสวนรวม
ในการตอบ
คําถาม

กิจกรรมที่ 2 : การใสเอฟเฟกตใหสไลด

- โปรแกรม
Microsoft
PowerPoint

ขั้นสรุป
- หนังสือเรียน
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับ
วิธก
ี ารใสเอฟเฟกตใหสไลด และสิ่งที่ได
ปฏิบัติในคาบเรียนนี้ พรอมกับแจกหนังสือ
เรียนใหนักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาใน
หนังสือ

- เกี่ยวกับการใส
เอฟเฟกตให
สไลด
ทักษะการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร
- การใสเอฟ
เฟกตใหสไลด
การตอบคําถาม
- เกี่ยวกับการใส
เอฟเฟกตให
สไลด

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การใสเอฟเฟกตใหสไลด
2. หนังสือเรียน
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- การใสเอฟเฟกตใหสไลด
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการใสเอฟ
เฟกตใหสไลด

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 8 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(3)

หนวยการเรียนรูที่ 8 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(3) เวลา 6 คาบ

คาบที่ 30 เรื่อง การใสเสียงเอฟเฟกตประกอบขณะเปลี่ยน
สไลด เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่
2/……….

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด

ง 3.1 ป.3/1
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนใสเสียงเอฟเฟกตประกอบขณะเปลี่ยนสไลดใน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint ได
จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนใสเสียงเอฟเฟกต
ประกอบขณะเปลี่ยนสไลดได
2. นักเรียนสามารถใสเสียงเอฟเฟกตขณะเปลี่ยนแผน
สไลดได
3. นักเรียนสามารถลบเสียงเอฟเฟกตที่ไมตองการออกจาก
สไลดได

สาระสําคัญ
การใสเสียงเอฟเฟกตประกอบขณะเปลี่ยนสไลดในโปรแกรม
Microsoft PowerPoint คือ การใสเสียงเอฟเฟกตใหกับสไลดใน
ขณะที่มีการเปลี่ยนสไลด เพื่อเปนการเพิ่มความนาสนใจในการ
นําเสนองาน
วิธีการจัดการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การใสเสียงเอฟเฟกตประกอบ
ขณะเปลี่ยนสไลด

2. การใสเสียงเอฟเฟกตประกอบขณะเปลี่ยนสไลดใน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint (ปฏิบัติ
คอมพิวเตอร)
3. ใบงานที่ 9 เรื่อง การใสเสียงเอฟเฟกตประกอบขณะ
เปลี่ยนสไลด

สาระการเรียนรู
ความรู
การใสเสียงเอฟเฟกตประกอบขณะเปลี่ยนสไลด
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับสิ่งทีเ่ รียนไป
เมื่อคาบที่แลว เรื่อง การใสเอฟเฟกตให
สไลด

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน

2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

2. การตอบ
คําถาม

ขั้นสอน

1. สังเกต
พฤติกรรม

- เกี่ยวกับการใส
เอฟเฟกตให
สไลด

- การตูนแอนิ
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน การ เมชั่นตอน
ใส เ สี ย งเอฟเฟ ก ต ป ระกอบขณะเปลี่ ย น การใสเสียง
เอฟเฟกต
สไลด
ประกอบขณะ
เปลี่ยนสไลด

กิจกรรมที่ 2 : การใสเสียงเอฟเฟกตขณะ
เปลี่ยนแผนสไลด

- โปรแกรม
Microsoft
PowerPoint

- ความสนใจใน
การเรียน
2. การมีสวนรวม
ในการตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับการใส
เสียงเอฟเฟกต
ประกอบขณะ
เปลี่ยนสไลด
ทักษะการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร
- การใสเสียงเอฟ
เฟกตประกอบ
ขณะเปลี่ยนสไลด

กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมที่ 3 : ใบงานที่ 9 เรื่อง การใส
เสียงเอฟเฟกตประกอบขณะเปลี่ยนสไลด

สื่ออุปกรณ
- ใบงานที่ 9

วัดและ
ประเมินผล
ตรวจใบงานที่ 9

- การใส
เครื่องหมาย
หนาขอความได
อยางถูกตอง
ถูกตอง
ขั้นสรุป
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม
ครูและนักเรียนรว มกัน สรุป เกี่ยวกับ การ
- เกี่ยวกับการใส
ใส เ สี ย งเอฟเฟ ก ต ป ระกอบขณะเปลี่ ย น
เอฟเฟกตขณะ
ส ไ ล ด ใ น โ ป ร แ ก ร ม Microsoft
เปลี่ยนแผนสไลด
PowerPoint และสิ่ ง ที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ใ นคาบ
เรี ย นนี้ พร อ มกั บ แจกหนั ง สื อ เรี ย นใ ห
นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาในหนังสือ

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การใสเสียงเอฟเฟกตประกอบ
ขณะเปลี่ยนสไลด
2. ใบงานที่ 9 เรื่อง การใสเสียงเอฟเฟกตประกอบขณะ
เปลี่ยนสไลด
3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint
4. หนังสือเรียน
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- การใสเสียงเอฟเฟกตประกอบขณะเปลี่ยนสไลด
- ใบงานที่ 9 เรื่อง การใสเสียงเอฟเฟกตประกอบ
ขณะเปลี่ยนสไลด
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการใสเสียง
เอฟเฟกตประกอบขณะ
เปลี่ยนสไลด
- ประเมินจากการทําใบงานที่ 9 เรื่อง การใสเสียงเอฟ
เฟกตประกอบขณะเปลี่ยนสไลด

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 8 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(3)

หนวยการเรียนรูที่ 8 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(3) เวลา 6 คาบ

คาบที่ 31 เรื่อง การใสเอฟเฟกตใหกับรูปภาพ
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่
2/……….

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถใสเอฟเฟกตใหกับรูปภาพในโปรแกรม
Microsoft PowerPoint ได

จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถนํารูปภาพที่ตองการมาใสในสไลดได
2. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการใสเอฟเฟกตใหกับ
รูปภาพได
3. นักเรียนสามารถเลือกรูปแบบของเอฟเฟกตที่ตองการ
ใสใหกับรูปภาพได

สาระสําคัญ
การใสเอฟเฟกตใหกับรูปภาพ คือ การทําใหรูปภาพที่อยูบน
สไลดเคลื่อนไหวไดตามที่ตองการ โดยการนําเอฟเฟกตตางๆที่มี
อยูโ ปรแกรม Microsoft PowerPoint มาใสใหกับรูปภาพที่เรา
ตองการ เพื่อทําใหการนําเสนอนาสนใจ สวยงาม และตืน
่ ตาตื่นใจ
แกผูรับชม
วิธีการจัดการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การใสเอฟเฟกตใหกับรูปภาพ
2. การใสเอฟเฟกตใหกับรูปภาพ (ปฏิบัติคอมพิวเตอร)

สาระการเรียนรู
ความรู
การใสเอฟเฟกตใหกับรูปภาพ
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัตงิ าน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

ขั้นนําเขาสูบทเรียน

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
พฤติกรรม
1. ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียน
เรียนไปเมื่อ คาบที่แล ว เรื่อ ง การใสเสีย ง
- ความสนใจใน
เอฟเฟกตประกอบขณะเปลี่ยนสไลด
การเรียน
2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู

2. การตอบ
คําถาม

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

กิจกรรมตอไป

- เกี่ยวกับการใส
เสียงเอฟเฟกต
ประกอบขณะ
เปลี่ยนสไลด

ขั้นสอน

1. สังเกต
พฤติกรรม

- การตูนแอนิ
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน การ เมชั่นตอน
การใส
ใส
เอฟเฟกต
เอฟเฟกตใหกับรูปภาพ
ใหกบ
ั รูปภาพ

- ความสนใจใน
การเรียน
2. การมีสวนรวม
ในการตอบ
คําถาม

กิจกรรมที่ 2 : การใสเอฟเฟกตใหกับ
รูปภาพ

- โปรแกรม
Microsoft

- เกี่ยวกับการใส
เอฟเฟกตใหกับ
รูปภาพ
ทักษะการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร

- การใสเอฟ
เฟกตใหกับ
รูปภาพ
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม
PowerPoint

ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรว มกัน สรุป เกี่ยวกับ การ
ใสเอฟเฟกตใ หกับ รูป ภาพใน Microsoft
PowerPoint และสิ่ ง ที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ใ นคาบ
เรี ย นนี้ พร อ มกั บ แจกหนั ง สื อ เรี ย นใ ห
นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหา

- เกี่ยวกับการใส
เอฟเฟกตใหกับ
รูปภาพ

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การใสเอฟเฟกตใหกับรูปภาพ
2. โปรแกรม Microsoft PowerPoint
3. หนังสือเรียน

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- การใสเอฟเฟกตใหกับรูปภาพ
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการใสเอฟ
เฟกตใหกับรูปภาพ

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 8 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(3)

หนวยการเรียนรูที่ 8 มาเรียนรูโปรแกรม Microsoft
PowerPoint กัน(3) เวลา 6 คาบ

คาบที่ 32 เรื่อง การใสเอฟเฟกตใหขอความ
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3

ภาคเรียนที่

2/……….

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถใสเอกเฟกตใหกับขอความในโปรแกรม
Microsoft PowerPoint ได

จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถใสขอความที่ตองการในสไลดได
2. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการใสเอฟเฟกตใหกับ
ขอความได
3. นักเรียนสามารถเลือกรูปแบบของเอฟเฟกตที่ตองการ
ใสใหกับขอความได
สาระสําคัญ
การใสเอฟเฟกตใหกับขอความ คือ การทําใหขอความที่อยู
บนสไลดเคลื่อนไหวไดตามที่ตองการ โดยการนําเอฟเฟกตตางๆที่
มีอยูโ ปรแกรม Microsoft PowerPoint มาใสใหกับขอความที่เรา
ตองการ เพื่อทําใหการนําเสนอนาสนใจ สวยงาม และตื่นตาตืนใจ
่
แกผูรับชม
วิธีการจัดการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การใสเอฟเฟกตใหกับขอความ
2. การใสเอฟเฟกตใหกับขอความ (ปฏิบัติคอมพิวเตอร)
3. แบบทดสอบ Post-Test
4. แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 8

สาระการเรียนรู
ความรู
การใสเอฟเฟกตใหกับขอความ
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

ขั้นนําเขาสูบทเรียน

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
1. ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียน
พฤติกรรม
เรี ย นไปเมื่ อ คาบที่ แ ล ว เรื่ อ ง การใส เ อฟ
- ความสนใจใน
เฟกตใหกับรูปภาพ
การเรียน
2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

2. การตอบ
คําถาม

ขั้นสอน

1. สังเกต
พฤติกรรม

- เกี่ยวกับการใส
เอฟเฟกตใหกับ
รูปภาพ

- การตูนแอนิ
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน การ เมชั่นตอน
การใส
ใสเอฟเฟกตใหกับขอความ
เอฟเฟกต
ใหกับ
ขอความ

กิจกรรมที่ 2 : การใสเอฟเฟกตใหกับ
ขอความ

- โปรแกรม
Microsoft
PowerPoint

กิจกรรมที่ 3 : แบบทดสอบ Post-Test

- ไฟล
แบบทดสอบ

- ความสนใจใน
การเรียน
2. การคําถาม
- เกี่ยวกับการใส
เอฟเฟกตใหกับ
ขอความ
ทักษะการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร
- การใสเอฟ
เฟกตใหกับ
ขอความ
ตรวจแบบทดสอบ
Post-Test

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ
Post-Test

กิจกรรมที่ 4 : แบบฝกหัดทายหนวยการ
เรียนรูที่ 8

ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เรื่อง การใส
เอฟเฟกตใหกับขอความ และสิ่งที่ไดปฏิบัติ
ในคาบเรียนนี้ พรอมทั้งแจกหนังสือเรียน
ให นั ก เรี ยน กลั บไ ปท บท วน เนื้ อห าใ น
หนังสือ

วัดและ
ประเมินผล
- การเลือก
คําตอบที่ถูกตอง

- หนังสือเรียน ตรวจแบบฝกหัด
ทายหนวยการ
เรียนรู
- การใส
เครื่องหมายได
อยางถูกตอง
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม
- เกี่ยวกับการใส
เอฟเฟกตใหกับ
ขอความ

สื่อการเรียนรู/ แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การใสเอฟเฟกตใหกับขอความ
2. ไฟลแบบทดสอบ Post-Test
3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint
4. แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 8
5. หนังสือเรียน
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- แบบทดสอบ Post-Test
- การใสเอฟเฟกตใหกับขอความ
- แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 8
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการทําแบบทดสอบ Post-Test
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการใสเอฟ
เฟกตใหกับขอความ
- ประเมินจากการทําแบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่
8

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 9 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต

หนวยการเรียนรูที่ 9 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต
เวลา 4 คาบ
คาบที่ 33 เรื่อง เรียนรูคําศัพทจากอินเทอรเน็ต
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่
2/……….

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1

เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1 , ง 3.1 ป.3/2
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถบอกความหมายของคําศัพทตางๆ ที่ใชใน
อินเทอรเน็ตได
จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคําศัพทตางๆ ที่
ใชในอินเทอรเน็ตได
2. นักเรียนสามารถเขาไปหาขอมูลในอินเทอรเน็ตได
สาระสําคัญ
ในการเขาใชงานอินเทอรเน็ต สิ่งที่เราควรรูจัก คือ
ความหมายของคําศัพทที่ใชในอินเทอรเน็ต เพื่อใหสามารถเขาใจ
และใชไดถูกตองมากยิ่งขึ้น เชน Web Brower, Home Page,
Web Page, Web site, URL, Search เปนตน
วิธีการจัดการเรียนรู

1. แบบทดสอบ Pre-Test

2. การตูนแอนิเมชั่น ตอน เรียนรูคําศัพทจากอินเทอรเน็ต
3. การเขาใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อเรียนรูคําศัพทตางๆ (ปฏิบัติ
คอมพิวเตอร)
4. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Alphabet Hunt

สาระการเรียนรู
ความรู
ความหมายของคําศัพทตางๆ ที่ใชในอินเทอรเน็ต
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียน

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
พฤติกรรม

เรียนไปในหนวยการเรียนรูที่ 8

- ความสนใจใน
การเรียน

2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับความรู

ขั้นสอน
กิจกรรมที่ 1 : แบบทดสอบ Pre-Test

- ไฟล
แบบทดสอบ
Pre-Test

กิจกรรมที่ 2 : การตูนแอนิเมชัน
่ ตอน
เรียนรูคําศัพทจากอินเทอรเน็ต

- การตูนแอนิ
เมชั่น ตอน
เรียนรูคําศัพท
จาก
อินเทอรเน็ต

ในหนวยที่ 8
ตรวจแบบทดสอบ
Pre-Test
- การเลือก
คําตอบที่ถูกตอง
1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับคําศัพท
ตางๆ ที่ใชใน
อินเทอรเน็ต

กิจกรรมการเรียนรู

วัดและ
ประเมินผล
กิจกรรมที่ 3 : การเขาใชงานอินเทอรเน็ต - อินเทอรเน็ต ทักษะการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร
เพื่อเรียนรูคําศัพทตางๆ
- การใชงาน
อินเทอรเน็ต
กิจกรรมที่ 4 : แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร
Alphabet Hunt

สื่ออุปกรณ

- แบบฝก
ทักษะ
คอมพิวเตอร

การทําแบบฝก
ทักษะ
คอมพิวเตอร

Alphabet

Alphabet Hunt

Hunt

ขั้นสรุป
ครู แล ะนั กเ รี ย นร ว มกั นสรุ ป เกี่ ยว กั บ
วิธีก ารเขาใชง านอินเทอรเน็ต เพื่อ เรียนรู
คํา ศั พ ท ต า งๆ และสิ่ ง ที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ใ นคาบ
เรี ย นนี้ พร อ มกั บ แจกหนั ง สื อ เรี ย นใ ห
นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาในหนังสือ

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. ไฟลแบบทดสอบ Pre-Test

- การใชเมาส
คลิกหาคําศัพท
ตางๆที่เกี่ยวกับ
อินเทอรเน็ต
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม
- เกี่ยวกับวิธก
ี าร
เขาใชงาน
อินเทอรเน็ตเพื่อ
เรียนรูคําศัพท
ตางๆ

2. การตูนแอนิเมชั่น ตอน เรียนรูคําศัพทจากอินเทอรเน็ต
3. แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Alphabet Hunt
4. หนังสือเรียน
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- การเขาไปใชงานในอินเทอรเน็ต
- แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร Alphabet Hunt
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการเขาไปใช
งานในอินเทอรเน็ต
- ประเมินจากการทําแบบฝกทักษะคอมพิวเตอร
Alphabet Hunt

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 9 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต

หนวยการเรียนรูที่ 9 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต
เวลา 4 คาบ
คาบที่ 34 เรื่อง การเชื่อมตออินเทอรเน็ตอยางงาย
เวลา 50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ภาค
เรียนที่ 2

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1, ง 3.1 ป.3/2
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและ
คนหาขอมูลที่ตองการได

จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถบอกวิธีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตได
2. นักเรียนสามารถเขาไปหาขอมูลในอินเทอรเน็ตได
สาระสําคัญ
การเชื่อมตออินเตอรเน็ตจะสามารถทําใหเราเขาไปใชงาน
อินเตอรเน็ตได ซึ่งการเขาอินเตอรเน็ตนั้นเราจะตองเปดจาก
โปรแกรมที่เรียกวา Web Browser คือ ประตูที่จะพาเขาไปสูโลก
ของอินเตอรเน็ต
วิธีการจัดการเรียนรู

1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การเชื่อมตออินเตอรเน็ตอยาง
งาย
2. ทองโลกอินเทอรเน็ต 1 (ปฏิบัติคอมพิวเตอร)

สาระการเรียนรู
ความรู
การเชื่อมตออินเตอรเน็ตอยางงาย
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียน
เรียนไปเมื่อคาบที่แลว เรื่อง การเขาใช
งานอินเทอรเน็ตเพื่อเรียนรูคําศัพทตางๆ
2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม
- เกี่ยวกับวิธก
ี าร
เขาใชงาน
อินเทอรเน็ตเพื่อ
เรียนรูคําศัพท
ตางๆ

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

กิจกรรมตอไป

ขั้นสอน

- การตูนแอนิ
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน การ เมชั่นตอน
การเชื่อมตอ
เชื่อมตออินเตอรเน็ตอยางงาย
อินเตอรเน็ต
อยางงาย

1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การมีสวนรวม
ในการตอบ
คําถาม

กิจกรรมที่ 2 : ทองโลกอินเทอรเน็ต 1

ขั้นสรุป
ครู แล ะนั กเ รี ย นร ว มกั นสรุ ป เกี่ ยว กั บ
วิ ธี ก ารเชื่ อ มต อ อิ น เทอร เ น็ ต และสิ่ ง ที่ ไ ด
ปฏิบัติในคาบเรียนนี้ พรอมกับแจกหนังสือ
เรียนใหนักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาใน
หนังสือ

- เกี่ยวกับการ
เชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตอยาง
งาย
- อินเทอรเน็ต ทักษะการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร
- การเขาใชงาน
อินเทอรเน็ตเพื่อ
หาขอมูลที่
กําหนด
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม
- เกี่ยวกับการ
เชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การเชื่อมตออินเตอรเน็ตอยางงาย
2. หนังสือเรียน
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- การคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ต
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการคนหา
ขอมูลในอินเทอรเน็ต

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 9 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต

หนวยการเรียนรูที่ 9 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต
เวลา 4 คาบ
คาบที่ 35 เรื่อง ปุมคําสั่งตางๆ ที่ใชในอินเทอรเน็ต
เวลา 50 นาที

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3

ภาคเรียนที่

2/……….

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1 , ง 3.1 ป.3/2
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถบอกหนาที่ของปุมคําสั่งตางๆ ที่ใชใน
อินเทอรเน็ตได
จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถบอกหนาที่ปุมคําสั่งตางๆ บนแถบ
เครื่องมือได
2. นักเรียนสามารถเขาไปหาขอมูลในอินเทอรเน็ตได
สาระสําคัญ
การใชงานอินเตอรเน็ต มีปุมคําสั่งมากมายบนแถบเครื่องมือ
ที่เราควรเรียนรู เพื่อใหงายและสะดวกตอการใชงาน เชน ปุม

Back ปุม Forward ปุม Stop ปุม Refresh ปุม Home ปุม
Search ฯลฯ
วิธีการจัดการเรียนรู

1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน ปุมคําสั่งตางๆ ที่ใชใน
อินเทอรเน็ต
2. ทองโลกอินเทอรเน็ต 2 (ปฏิบัติคอมพิวเตอร)
3. ใบงานที่ 10 เรื่อง ปุมคําสั่งตางๆ ที่ใชในอินเทอรเน็ต

สาระการเรียนรู
ความรู
ปุมคําสั่งตางๆ ที่ใชในอินเทอรเน็ต
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับสิ่งที่
เรียนไปเมื่อคาบที่แลว เรื่อง การ
เชื่อมตออินเตอรเน็ตอยางงาย
2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่
นักเรียนจะปฏิบัติในวันนี้ หลังจาก
นั้นเกริ่นนําเขาสูกิจกรรมตอไป

ขั้นสอน
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น
ตอน ปุมคําสั่งตางๆ ที่ใชใน
อินเทอรเน็ต

สื่ออุปกรณ
- หนังสือเรียน

วัดและ
ประเมินผล
1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับการ
เชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต
อยางงาย

- การตูนแอนิเมชั่นตอน 1. สังเกต
ปุมคําสั่งตางๆ ที่ใชใน พฤติกรรม
อินเทอรเน็ต
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การมีสวน
รวมในการตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับปุม
คําสั่งตางๆ ที่ใช
ในอินเทอรเน็ต

กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมที่ 2 : ทองโลก
อินเทอรเน็ต 2

กิจกรรมที่ 3 : ใบงานที่ 10 เรื่อง
ปุมคําสั่งตางๆ ที่ใชใน
อินเทอรเน็ต

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล
- เว็บไซต
ทักษะการปฏิบัติ
www.trueclicklife.com คอมพิวเตอร
- การเขาไปใช
งานใน
อินเทอรเน็ต
ตรวจใบงานที่
- ใบงานที่ 10

ขั้นสรุป
- หนังสือเรียน
ค รู แล ะ นั ก เ รี ยน ร ว ม กั น สรุ ป
เกี่ ย วกั บ ปุ ม คํ า สั่ ง ต า งๆ ที่ ใ ช ใ น
อินเทอรเน็ต และสิ่งที่ไดปฏิบัติใน
คาบเรียนนี้ พรอมกับแจกหนังสือ
เรี ยนให นั ก เรีย นกลั บ ไปทบทวน
เนื้อหาในหนังสือ

10
- การโยงเสน
จับคูไดอยาง
ถูกตอง
การตอบคําถาม
- เกีย
่ วกับปุม
คําสั่งตางๆ ที่ใช
ในอินเทอรเน็ต

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน ปุมคําสั่งตางๆ ที่ใชใน
อินเทอรเน็ต
2. ใบงานที่ 10 เรื่อง ปุมคําสั่งตางๆ ที่ใชในอินเทอรเน็ต
3. หนังสือเรียน

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
- การเขาไปใชงานในอินเทอรเน็ต
- ใบงานที่ 10 เรื่อง ปุมคําสั่งตางๆ ที่ใชใน
อินเทอรเน็ต
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการใชงาน
ในอินเทอรเน็ต
- ประเมินจากการทําใบงานที่ 10 เรื่อง ปุมคําสั่งตางๆ
ที่ใชในอินเทอรเน็ต

แผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 9 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต

หนวยการเรียนรูที่ 9 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต
เวลา 4 คาบ
คาบที่ 36 เรื่อง การคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ตและการ
เก็บเว็บไซต
ใน Favorite
50 นาที
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3

เวลา
ภาคเรียนที่

2/……….
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ป.3/1, ง 3.1 ป.3/2
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนสามารถจัดเก็บเว็บไซตทช
ี่ ื่นชอบใน Favorites ได
จุดประสงคนําทาง

1. นักเรียนสามารถบอกวิธีการคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ต
ได
2. นักเรียนสามารบอกวิธีการเก็บเว็บไซตที่ชอบใน
Favoritesได
สาระสําคัญ
อินเทอรเน็ตเปนแหลงความรูที่มีขอมูลมากมาย ซึ่งสามารถ
นํามาใชเพื่อการศึกษาหาความรูและนําไปใชงานตางๆ ได รวมทั้ง
เรายังสามารถบันทึกเว็บไซตที่เราสนใจหรือตองการไวในเครื่อง
คอมพิวเตอร เพื่อใหสามารถเขามาดูขอมูลในเว็บไซตนั้นไดโดย
ไมตองทําการคนหาใหม ซึ่งเรียกวา การเก็บเว็บไซตใน
Favorites
วิธีการจัดการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การคนหาขอมูลใน
อินเทอรเน็ตและการเก็บเว็บไซตใน Favorite
2. การคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ตและการเก็บเว็บไซตใน
Favorite
(ปฏิบัติคอมพิวเตอร)
3. แบบทดสอบ Post-Test
4. แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 9

สาระการเรียนรู
ความรู
การคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ตและการเก็บเว็บไซตใน
Favorite
ทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการอธิบาย
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

สื่ออุปกรณ

วัดและ
ประเมินผล

- หนังสือเรียน 1. สังเกต
1. ครูท บทวนความรูเกี่ยวกับสิ่ง ที่เรียนไป
พฤติกรรม
เมื่อคาบที่แลว เรื่อง ปุมคําสั่งตางๆ ที่ใชใน
- ความสนใจใน
อินเทอรเน็ต

กิจกรรมการเรียนรู

สื่ออุปกรณ

2. ครูบอกกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนจะ
ปฏิบัติในวันนี้ หลังจากนั้นเกริ่นนําเขาสู
กิจกรรมตอไป

วัดและ
ประเมินผล
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม
- เกี่ยวกับปุม
คําสั่งตางๆ ที่ใช
ในอินเทอรเน็ต

ขั้นสอน

- การตูนแอนิ
กิจกรรมที่ 1 : การตูนแอนิเมชั่น ตอน การ เมชั่นตอน
การคนหา
คนหาขอมูลในอินเทอรเน็ตและการเก็บ
ขอมูลในอิน
เว็บไซตใน Favorite
เทอร เน็ตและ
การเก็บ
เว็บไซตใน

1. สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจใน
การเรียน
2. การตอบ
คําถาม

- เกี่ยวกับการ
คนหาขอมูลใน
อินเทอรเน็ตและ
การเก็บเว็บไซต
- อินเทอรเน็ต ทักษะการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร
Favorite

กิจกรรมที่ 2 : การคนหาขอมูลใน
อินเทอรเน็ตและการเก็บเว็บไซตใน
Favorite

- การคนหา
ขอมูลใน
อินเทอรเน็ตและ
การเก็บเว็บไซต
ลงใน Favorites

กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมที่ 3 : แบบทดสอบ Post-Test

กิจกรรมที่ 4 : แบบฝกหัดทายหนวยการ
เรียนรูที่ 9

ขั้นสรุป
ครู แ ละนั ก เรี ย นร ว มกั น สรุ ป เรื่ อ ง การ
ค น หาข อ มู ล ในอิ น เทอร เ น็ ต และการเก็ บ
เว็บไซต พรอ มทั้งแจกหนัง สือใหนักเรียน
กลับไปทบทวนเนื้อหา

สื่ออุปกรณ
- ไฟล
แบบทดสอบ

Post-Test
Post-Test
- การเลือก
คําตอบที่ถูกตอง
- หนังสือเรียน ตรวจแบบฝกหัด
ทายหนวยการ
เรียนรู
- การโยงเสน
จับคูไดอยาง
ถูกตอง
- หนังสือเรียน การตอบคําถาม

สื่อการเรียนรู/ แหลงการเรียนรู
1. การตูนแอนิเมชั่น ตอน การคนหาขอมูลใน
อินเทอรเน็ตและการเก็บเว็บไซตใน Favorite
2. ไฟลแบบทดสอบ Post-Test
3. แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 9
4. หนังสือเรียน
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด (ภาระงาน/ชิ้นงาน)

วัดและ
ประเมินผล
ตรวจแบบทดสอบ

- เกี่ยวกับการ
คนหาขอมูลใน
อินเทอรเน็ตและ
การเก็บเว็บไซต

- แบบทดสอบ Post-Test
- แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่ 9
- การคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ตและการเก็บเว็บไซต
ลงใน Favorites
เครื่องมือ
- แบบบันทึกผลการเรียนรู
- แบบบันทึกผลคุณลักษณะที่พึงประสงค
- แบบบันทึกการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน
เกณฑการประเมิน
- ประเมินจากแบบทดสอบ Post-Test
- ประเมินจากการทําแบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่
9
- ประเมินจากการปฏิบัติคอมพิวเตอรในการคนหา
ขอมูลในอินเทอรเน็ตและการเก็บเว็บไซตลงใน Favorites

