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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 

ค าน า 
 
 

ส ำหรับชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ เรื่อง กำรใช้งำนโปรแกรม PowerPoint 2013 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 นี้ ได้จัดท ำขึ้น 
เพ่ือเป็นเครื่องมือประกอบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน (CBL) ด้วย
เทคนิค Think pair share เรื่อง กำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนเทศบำลบ้ำนโนนชัย 
ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหำดไทย 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน (CBL) และเทคนิค Think pair share ร่วมกับ   
กำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ เรื่อง กำรใช้งำนโปรแกรม Powerpoint 2013 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 มีเนื้อหำสำระสอดคล้อง
กับหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำลบ้ำนโนนชัย และหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ส ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ถือเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญของกำรใช้เทคโนโลยีในยุค 4.0 และสอดคล้องกับกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 นี้ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีแก่นักเรียน ตลอดจนทักษะกำร
คิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ และกำรแก้ปัญหำ เพ่ือกำรน ำไป ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  

ผู้จัดท ำมุ่งหวังว่ำ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ เรื่อง กำรใช้งำนโปรแกรม Powerpoint 
2013 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 นี้ จะ
อ ำนวยประโยชน์แก่นักเรียน ครู และผู้สนใจ ได้เป็นอย่ำงยิ่ง 
 

 
นำงสำววรินทร์พร  ชูกิจไพบูลย์ 

ต ำแหน่ง  ครู วิทยำฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 

ค าชี้แจง 
 

ส ำหรับชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ เรื่อง กำรใช้งำนโปรแกรม PowerPoint 2013 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 นี้ นี้ ได้จัดท ำขึ้น 
เพ่ือเป็นเครื่องมือประกอบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน (CBL) ด้วยเทคนิค 
Think pair share เรื่อง กำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนเทศบำลบ้ำนโนนชัย ส ำนัก
กำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน (CBL) และเทคนิค Think pair share ร่วมกับ   
กำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ เรื่อง กำรใช้งำนโปรแกรม Powerpoint 2013 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 มีเนื้อหำสำระสอดคล้อง
กับหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำลบ้ำนโนนชัย และหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ส ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ถือเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญของกำรใช้เทคโนโลยีในยุค 4.0 และสอดคล้องกับกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 นี้ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีแก่นักเรียน ตลอดจนทักษะกำร
คิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ และกำรแก้ปัญหำเพ่ือกำรน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ เรื่อง กำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2013 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ประกอบด้วย 
10 ชุด ดังนี้ 

ชุดที่ 1 มำรู้จัก Powerpoint 2013 
ชุดที่ 2 กำรเข้ำใช้งำนโปรแกรม 
ชุดที่ 3 กำรเริ่มต้นสร้ำงงำน 
ชุดที่ 4 กำรจัดกำรกับข้อควำม 
ชุดที่ 5 กำรตกแต่งภำพนิ่ง 
ชุดที่ 6 กำรตกแต่งตำรำง กรำฟ แผนภูมิ และผังองค์กร 
ชุดที่ 7 กำรแทรกเสียงและวิดีโอ 
ชุดที่ 8 กำรใส่ Effect ให้กับงำน 
ชุดที่ 9 กำรสร้ำงจุดเชื่อมโยงสไลด์ 
ชุดที่ 10 กำรน ำเสนองำน 

 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ เรื่อง กำรใช้งำนโปรแกรม Powerpoint 2013 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 สำมำรถใช้แบบออนไลน์ที่ 
https://sites.google.com/view/kruwarinpon-powerpoint-2013 ประกอบด้วย ค ำน ำ ค ำชี้แจง 
ค ำแนะน ำส ำหรับครูและนักเรียน มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด สำระส ำคัญ สำระกำรเรียนรู้ 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน ใบควำมรู้/เนื้อหำสำระ กิจกรรมระหว่ำงเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน ภำคผนวก (แนวกำรตอบและเฉลยค ำตอบ) บันทึกคะแนนกำรท ำกิจกรรม
ระหว่ำงเรียน บรรณำนุกรม และประวัติย่อผู้จัดท ำ 
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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 

ค าแนะน าส าหรับครู 
 
 
 1. ศึกษำค ำชี้แจง ค ำแนะน ำ และเตรียมกระดำษค ำตอบให้พร้อมก่อนเริ่มศึกษำ  
 2. อธิบำยและให้ค ำแนะน ำกับนักเรียนในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ เรื่อง 
กำรใช้งำนโปรแกรม Powerpoint 2013 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ส ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
 3. ให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือน 2 คน (เทคนิค Think pair share) เพ่ือท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 4. ให้นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนประจ ำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ เรื่อง       
กำรใช้งำนโปรแกรม Powerpoint 2013 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ส ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ด้วยควำมตั้งใจ และซือ่สัตย์ 
 5. ให้นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ ให้เข้ำใจกอ่นท ำกิจกรรมระหว่ำงเรียน และกิจกรรมโครงงำน 
 6. ให้ทบทวนควำมรู้และฝึกทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยีด้วยกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 7. หำกนักเรียนเกิดข้อสงสัยให้ปรึกษำ หรือแจ้งครูได้ทันที และให้นักเรียนควรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของกำรท ำกิจกรรมให้เรียบร้อย 
 8. ให้นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียนประจ ำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ เรื่อง        
กำรใช้งำนโปรแกรม Powerpoint 2013 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ส ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ด้วยควำมต้องใจ และซื่อสัตย์ 
 9. ให้นักเรียนรวบรวมกระดำษค ำตอบและชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ เรื่อง กำรใช้งำน
โปรแกรม Powerpoint 2013 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ส ำหรับนักเรียน       
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ส่งคืนครู 
 10. สังเกตพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเพื่อบันทึกคะแนน 
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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 

ค าแนะน าส าหรับนักเรียน 
 
 
 1. นักเรียนศึกษำค ำชี้แจง และค ำแนะน ำให้พร้อมก่อนเริ่มศึกษำ 
 2. นักเรียนรับฟังค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ เรื่อง กำรใช้งำน
โปรแกรม Powerpoint 2013 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ส ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 2 ให้เข้ำใจก่อนเสมอ 
 3. นักเรียนจับคู่กับเพ่ือน 2 คน (เทคนิค Think pair share) เพ่ือท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 4. นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนประจ ำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ เรื่อง กำรใช้
งำนโปรแกรม Powerpoint 2013 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ส ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ด้วยควำมตั้งใจ และซื่อสัตย์ 
 5. นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ ให้เข้ำใจก่อนท ำกิจกรรมระหว่ำงเรียน และกิจกรรมโครงงำน 
 6. ทบทวนควำมรู้และฝึกทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยีด้วยกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 7. หำกนักเรียนเกิดข้อสงสัยให้ปรึกษำ หรือแจ้งครูได้ทันที และให้นักเรียนควรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของกำรท ำกิจกรรมให้เรียบร้อย 
 8. นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียนประจ ำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ เรื่อง กำรใช้
งำนโปรแกรม Powerpoint 2013 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ส ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ด้วยควำมต้องใจ และซือ่สัตย์ 
 9. นักเรียนรวบรวมกระดำษค ำตอบและชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ เรื่อง กำรใช้งำน
โปรแกรม Powerpoint 2013 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ส ำหรับนักเรียน       
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ส่งคืนครู 
 10. นักเรียนต้องให้ควำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย 
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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 

แนะน าบทเรียน 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ง 2.1 เข้ำใจเทคโนโลยีและกระบวนกำรเทคโนโลยี ออกแบบและสร้ำงสิ่งของเครื่องใช้ 
หรือวิธีกำร ตำมกระบวนกำรเทคโนโลยีอย่ำงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทำงสร้ำงสรรค์
ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 

1. อธิบำยกระบวนกำรเทคโนโลยี (ง. 2.1 ม.2/1) 
2. สร้ำงสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีกำรตำมกระบวนกำรเทคโนโลยีอย่ำงปลอดภัย ออกแบบ      

โดยถ่ำยทอดควำมคิดเป็นภำพร่ำง 3 มิติ หรือภำพฉำย เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้ 
หรือถ่ำยทอดควำมคิดของวิธีกำรเป็นแบบจ ำลองควำมคิดและกำรรำยงำนผล เพื่อน ำเสนอวิธีกำร        
(ง. 2.1 ม.2/2) 

3. มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรแก้ปัญหำหรือสนองควำมต้องกำร ในงำนที่ผลิตเอง (ง. 2.1 ม.2/3) 
4. เลือกใช้เทคโนโลยีอย่ำงสร้ำงสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีกำรจัดกำรเทคโนโลยี

ด้วยกำรลดกำรใช้ทรัพยำกรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ง. 2.1 ม.2/4) 
มาตรฐาน ง 3.1 เข้ำใจ เห็นคุณค่ำ และใช้กระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้น

ข้อมูลกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ กำรท ำงำน และอำชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล        
มีคุณธรรม 

1. อธิบำยหลักกำรเบื้องต้นของกำรสื่อสำรข้อมูล และเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (ง. 3.1 ม.2/1) 
2. อธิบำยหลักกำร และวิธีกำรแก้ปัญหำด้วยกระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ง. 3.1 ม.2/2) 
3. ค้นหำข้อมูล และติดต่อสื่อสำรผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ อย่ำงมีคุณธรรมและจริยธรรม      

(ง. 3.1 ม.2/3) 
 
แนวคิดส าคัญ 

งำนน ำเสนอ หรือพรีเซนเตชัน (Presentation) เป็นข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ที่เรำต้องกำรสื่อสำร
ไปยังผู้รับ เช่น กำรน ำเสนอสินค้ำตัวใหม่ แผนงำน แผนงำนทำงธุรกิจ กำรแสดงบทเรียนทำงกำรศึกษำ 
กำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำน เป็นต้น ซึ่งงำนน ำเสนอที่ดีควรมีลักษณะที่โดดเด่นและน่ำประทับใจ 
ดังนั้น จึงควรรู้จักและท ำควำมเข้ำใจกำรใช้งำนโปรแกรม Powerpoin 2013 ควำมหมำยของ       
กำรน ำเสนอข้อมูล และโปรแกรม Microsoft powerpoint 2013 คือ อะไร 
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สาระการเรียนรู้ 
1. ควำมหมำยของกำรน ำเสนอข้อมูล 
2. โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2013 คือ อะไร 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีควำมรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Powerpoint 2013 (K) 
2. สำมำรถใช้เครื่องมือและเข้ำถึงส่วนช่วยเหลือของโปรแกรมได้เมื่อต้องกำร (P) 
3. สำมำรถออกแบบงำนและกำรน ำเสนองำนด้วยโปรแกรม Powerpoin 2013 (P) 
4. มีควำมตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ รับผิดชอบหน้ำที่ และให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนกลุ่ม (A) 

 
สมรรถนะท่ีส าคัญ 

1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
2. ควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยง 
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
5. ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
7. รักควำมเป็นไทย 
8. มีจิตสำธำรณะ 
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แผนผังกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share 

เร่ือง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

ก ำหนดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair 
share เรื่อง กำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลยี ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ตำมแนวคิดของกำรสอนแบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน 
(Creativity-based learning) โดยจัดรูปแบบกำรสอนเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 กระตุ้น สร้ำงควำมสนใจ จุดประกำยควำมคิดของนักเรียน 
ขั้นที ่2 ตั้งปัญหำ ตั้งข้อสงสัย หรือปัญหำที่สนใจศึกษำเก่ียวกับเนื้อหำนั้น 
ขั้นที่ 3 ค้นและคิด ศึกษำเรียนรู้ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลมำคิดวิเครำะห์สังเครำะห์ 

ตลอดจนท ำกิจกรรมฝึกทักษะที่เก่ียวข้องตำมเนื้อหำก ำหนด 
ขั้นที่ 4 น ำเสนอ สรุปและน ำเสนอข้อมูลองค์ควำมรู้และแนวคิดท่ีได้จำกกำรศึกษำ 
ขั้นที่ 5 ประเมินผล ประเมินผลงำนของนักเรียนระหว่ำงเรียน และทดสอบควำมรู้ท้ำยบทเรียน 

 

 
 
 แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share 
เรื่อง กำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blog.eduzones.com/showpic.php?url=https://blog.eduzones.com/images/blog/wiriyah/20150914-1442214820.5589-2.png&title=%A4%D9%E8%C1%D7%CD%A1%D2%C3%CA%CD%B9 %E0%BE%D7%E8%CD%CA%C3%E9%D2%A7%B7%D1%A1%C9%D0%E3%B9%C8%B5%C7%C3%C3%C9%B7%D5%E821
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สารบัญ 
 

หน้ำ 
ค ำน ำ ก 
ค ำชี้แจง ข 
บทบำทและหน้ำที่ครู ค 
บทบำทและหน้ำที่นักเรียน ง 
ค ำแนะน ำบทเรียน จ 
สำรบัญ ซ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 1 
กระดำษค ำตอบก่อนเรียน 3 
ใบควำมรู้ เรื่อง มำรู้จัก Powerpoint 2013 4 

ใบกิจกรรมที่ 1 8 
ใบกิจกรรมที่ 2 9 
ใบกิจกรรมที่ 3 10 
ใบกิจกรรมที่ 4 11 

แบบทดสอบหลังเรียน 12 
กระดำษค ำตอบหลังเรียน 14 
ภำคผนวก 15 

เฉลยใบกิจกรรมที่ 1 16 
เฉลยใบกิจกรรมที่ 2 18 
เฉลยใบกิจกรรมที่ 3 19 
เฉลยใบกิจกรรมที่ 4 20 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 21 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 22 
บันทึกผลกำรเรียนรู้ 23 
บรรณำนุกรม 24 
ประวัติย่อผู้จัดท ำ 25 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

เรื่อง  มารู้จัก Powerpoint 2013 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องที่สุด และท าเครื่องหมายกากบาท () ลงใน
กระดาษค าตอบ 
 
1. ข้อใด คือ ควำมหมำยของกำรน ำเสนอข้อมูล 
 ก. ปุ่มรวบรวมค ำสั่งที่ใช้งำนกับไฟล์งำนทั้งหมด 
 ข. แถบควบคุมกำรท ำงำนของหน้ำต่ำงโปรแกรม 
 ค. กำรสื่อสำรเพื่อเสนอข้อมูล ควำมรู้ ควำมคิดเห็นหรือ ควำมต้องกำรไปสู่ผู้รับสำร 
 ง. ส่วนประกอบของหน้ำต่ำงหลักในโปรแกรม Microsoft Office Powerpoint 2013 
 
2. ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับกำรน ำเสนอข้อมูล 
 ก. กำรน ำเสนอที่ดีต้องมีผู้รับฟังไม่น้อยกว่ำ 10 คน 
 ข. สื่อประสม คือ กำรน ำสื่อหลำย ๆ ประเภทมำรวมกัน 
 ค. กำรน ำเสนอข้อมูลเป็นกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้พูดกับผู้ฟัง 
 ง. โปรเจคเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรน ำเสนอข้อมูล 
 
3. ข้อใด คือ หลักกำรเตรียมงำนน ำเสนอ 
 ก. น ำเสนอผลผลงำน - เตรียมข้อมูล - วำงโครงร่ำง - สร้ำงงำนน ำเสนอ 
 ข. วำงโครงร่ำง - เตรียมข้อมูล - สร้ำงงำนน ำเสนอ - น ำเสนอผลผลงำน 
 ค. เตรียมข้อมูล - วำงโครงร่ำง - สร้ำงงำนน ำเสนอ - น ำเสนอผลผลงำน 
 ง. เตรียมข้อมูล - สร้ำงงำนน ำเสนอ - วำงโครงร่ำง - น ำเสนอผลผลงำน 
 
4. ข้อใด คือ หมำยควำมของโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2013 
 ก. กำรน ำเอฟเฟค เสียง ดนตรีและวีดีโอ มำใช้ประกอบร่วม 
 ข. แสดงสไลด์ลงบนแผ่นกระดำษหรือเครื่องฉำยข้ำมศีรษะหรือหน้ำจอคอมพิวเตอร์ 
 ค. เป็นแผ่นเอกสำรเดี่ยว ๆ ที่แสดงสิ่งต่ำง ๆ ตัวอักษร กรำฟตำรำง รูปภำพ หรืออ่ืนๆ 
 ง. PowerPoint เป็นโปรแกรมในกำรน ำเสนอในหลำยรูปแบบ เช่น แบบเป็นอักษรภำพ     
หรือเสียง 
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5. ข้อใด คือ ควำมหมำยของกำรท ำงำนในรูปของภำพนิ่ง (slide) 
 ก. กำรน ำเอฟเฟค เสียง ดนตรีและวีดีโอ มำใช้ประกอบร่วม 
 ข. Powerpoint เป็นโปรแกรมในกำรน ำเสนอในหลำยรูปแบบ 
 ค. แสดงสไลด์ลงบนแผ่นกระดำษหรือเครื่องฉำยข้ำมศีรษะหรือหน้ำจอคอมพิวเตอร์ 
 ง. เป็นแผ่นเอกสำรเดี่ยว ๆ ที่แสดงสิ่งต่ำง ๆ ตัวอักษร กรำฟตำรำง รูปภำพ หรืออ่ืนๆ 
 
6. ข้อใด คือ แนวทำงกำรสร้ำงงำนน ำเสนอ 
 ก. PowerPoint สำมำรถเตรียมเอกสำรประกอบค ำบรรยำยและในขณะที่มีกำรน ำเสนองำน 
 ข. สำมำรถที่จะดัดแปลงงำนน ำเสนอท่ีเป็นไฟล์ Powerpoint เป็นสไลด์ 35 ม.ม. เพื่อใช้
น ำเสนอผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
 ค. กำรน ำเสนอภำพนิ่ง สำมำรถที่จะน ำองค์ประกอบมัลติมีเดีย  เช่น กำรน ำเอฟเฟค เสียง 
ดนตรีและวีดีโอ มำใช้ประกอบร่วมได้ 
 ง. กำรน ำเสนอที่ดีควรท ำอย่ำงเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจำกกำรวำงโครงร่ำงของงำน จึงลง
รำยละเอียดและจัดท ำสไลด์เพ่ือน ำเสนองำน 
 
7. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 เป็นโปรแกรมสั่งงำนประเภทใด 
 ก. คอมพิวเตอร์     ข. เครื่องจักร 
 ค. เครื่องกล     ง. ใช้มือมนุษย์ 
 
8. โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 เป็นโปรแกรมท่ีถูกออกแบบมำให้ใช้กับงำนในด้ำนใด 
 ก. งำนด้ำนกำรน ำเสนอเรื่องรำวเพียงเรื่องเดียว 
 ข. งำนด้ำนกำรน ำเสนอเอ็กเซลล์เท่ำนั้น 
 ค. งำนด้ำนกำรน ำเสนอเรื่องรำวของนักเรียนเท่ำนั้น 
 ง. งำนด้ำนกำรน ำเสนอเรื่องรำวต่ำง ๆ (Presentation) ในลักษณะคล้ำย ๆ กับกำรฉำยสไลด์ 
 

9. ข้อใด คือ ประโยชน์ของโปรแกรม Powerpoint 
 ก. สำมำรถสร้ำงงำนน ำเสนอได้ แม้ว่ำจะไม่เคยสร้ำงงำนน ำเสนอมำก่อน 
 ข. ในส่วนกำรน ำเสนอภำพนิ่ง สำมำรถท่ีจะน ำองค์ประกอบมัลติมีเดีย 
 ค. สำมำรถใช้ PowerPoint เตรียมเอกสำรประกอบค ำบรรยำย 
 ง. ถูกทุกข้อที่กล่ำวมำ 
 

10. ข้อใด คือ สิ่งที่ส ำคัญท่ีขำดไม่ได้ส ำหรับกำรเตรียมเอกสำรประกอบกำรบรรยำยแจกผู้เข้ำรับฟัง 
 ก. เตรียมกำรน ำเสนองำนจริง 
 ข. กำรปรับแต่งสไลด์ให้มีสีสันสวยงำม 
 ค. กำรเพ่ิมควำมน่ำสนใจให้กับสไลด์ในขณะน ำเสนอ 
 ง. จัดพิมพ์เอกสำรประกอบกำรบรรยำย แจกให้ผู้เข้ำฟังจะท ำให้ไม่ต้องเสียเวลำในกำรจด
บันทึกสิ่งที่ได้น ำเสนอไป 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

เรื่อง  มารู้จัก Powerpoint 2013 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องที่สุด และท าเครื่องหมายกากบาท () ลงใน
กระดาษค าตอบ 
 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

รวมคะแนน  

 
 
 

คะแนนเต็ม    คะแนน คะแนนที่ได้    คะแนน 
 
 
 

10  



 

 

4 

 

ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 

ใบความรู้ 
 

เรื่อง  มารู้จัก Powerpoint 2013 
 

 กำรน ำเสนอข้อมูล หมำยถึง กำรสื่อสำรเพ่ือเสนอข้อมูล ควำมรู้ ควำมคิดเห็นหรือ ควำม
ต้องกำรไปสู่ผู้รับสำร โดยใช้เทคนิคหรือวิธีกำรต่ำง ๆ อันจะท ำให้บรรลุผลส ำเร็จตำมจุดมุ่งหมำย     
ของกำรน ำเสนอ 
 หลักกำรน ำเสนอข้อมูลและสร้ำงสื่อน ำเสนอ กำรน ำเสนองำนหรือผลงำนนั้นสื่อน ำเสนอ
เปรียบเสมือนสะพำนเชื่อมเนื้อหำของผู้บรรยำยไปยังผู้ฟังและผู้ชม ดังนั้นสื่อจึงมีบทบำทส ำคัญอย่ำง
มำก สื่อที่ดีจะช่วยให้กำรถ่ำยทอดเนื้อหำสำระท ำได้อย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยอำจใช้อุปกรณ์ประกอบ
เพ่ือเพ่ิมควำมน่ำสนใจ เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 1. กระบวนการน าเสนอข้อมูล 
 กำรน ำเสนอ (Presenting) เป็นศำสตร์ (วิธีกำร) ของกำรสื่อสำร (Communication) ซึ่งเป็น
กระบวนกำรถ่ำยทอด สำร (message) จำกฝ่ำยหนึ่งที่เรียกว่ำผู้ส่งสำร (sender) ไปสู่อีกฝ่ำยหนึ่ง     
ที่เรียกว่ำ “ผู้รับสำร” (receiver) โดยผ่ำนช่องทำงของ สื่อ (channel) 
 

 
 

 2. หลักการพื้นฐานของการน าเสนอข้อมูล 
1). กำรดึงดูดควำมสนใจ โดยกำรออกแบบและเลือกองค์ประกอบต่ำง ๆ ให้น่ำสนใจ 

เช่น สีพื้น แบบ สีและขนำดของตัวอักษร รูปประกอบ ต้องเหมำะสม สวยงำม 
2). ควำมชัดเจนและควำมกระชับของเนื้อหำ ส่วนที่เป็นข้อควำมต้องสั้นแต่ได้ใจควำมชัดเจน 

ส่วนที่เป็นภำพประกอบต้องมีส่วนสัมพันธ์อย่ำงสร้ำงสรรค์กับข้อควำมที่ต้องกำรสื่อควำมหมำย 
3). ควำมเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย เช่น กลุ่มเป้ำหมำยเป็นเด็ก ต้องใช้สีสด ๆ และ

ภำพกำร์ตูนมีควำมเหมำะสม ถ้ำกลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้ใหญ่ ต้องเน้นกำรน ำเสนอเรื่องวิชำกำรหรือธุรกิจ
และใช้ภำพประกอบที่เหมำะสม 
 3. หลักการเตรียมงานน าเสนอ 
 กำรน ำเสนอที่ดีควรท ำอย่ำงเป็นล ำดับขั้นตอน ซึ่งกำรเตรียมงำนน ำเสนอด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint มีข้ันตอน ดังนี้ 

1). เตรียมข้อมูลที่ต้องกำรน ำเสนอ ก่อนกำรจัดท ำงำนน ำเสนอ ควรมีควำมชัดเจนในสิ่ง
ที่ต้องกำรน ำเสนอ เช่น กำรร่ำงหัวข้อและรำยละเอียดที่ต้องกำรน ำเสนอ กำรวำงล ำดับขั้นตอนและ
แนวทำงกำรน ำเสนอ โดยหัวข้อและข้อควำมที่ใช้น ำเสนอควรเป็นประโยคที่สมบูรณ์ กระชับและ
เข้ำใจง่ำย นอกจำกนี้ควรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟังด้วย เช่น อำยุ เพศ ควำมรู้ เป็นต้น 
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2). วำงโครงร่ำงสไลด์ ให้น ำชื่อหัวข้อและรำยละเอียดที่ร่ำงไว้มำจัดโครงร่ำงและ        
วำงล ำดับสไลด์ โดยก ำหนดจ ำนวนสไลด์ทั้งหมดคร่ำว ๆ แล้วจึงวำงแผนว่ำในสไลด์แต่ละแผ่นควร     
ใส่เนื้อหำ รูปภำพหรือวีดิโอประกอบอย่ำงไร พร้อมทั้งจัดล ำดับให้เหมำะสมกับเนื้อหำ 

3). สร้ำงงำนน ำเสนอ ให้น ำข้อมูลและโครงร่ำงที่วำงแผนไว้มำสร้ำงงำนน ำเสนอด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint โดยใส่เนื้อหำต่ำง ๆ เช่น ข้อควำม รูปภำพลงในสไลด์และตกแต่งให้สวยงำม 
 

 PowerPoint เป็นโปรแกรมในกำรน ำเสนอได้ในหลำยรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นน ำเสนอ แบบ   
เป็นอักษร ภำพ หรือเสียง โดยตัวโปรแกรมนั้นสำมำรถน ำสื่อเหล่ำนี้มำผสมผสำนได้อย่ำงลงตัว และ   
มีประสิทธิภำพมำกที่สุด 
 1. ลักษณะการของโปรแกรม Powerpoint 

กำรท ำงำนในรูปของภำพนิ่ง (slide) คือ แผ่นเอกสำรเดี่ยว ๆ ที่แสดงสิ่งต่ำง ๆ ตัวอักษร 
กรำฟตำรำง รูปภำพ หรืออ่ืน ๆ และสำมำรถแสดงสไลด์ลงบนแผ่นกระดำษหรือเครื่องฉำยข้ำมศีรษะ
หรือหน้ำจอคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องฉำย 

โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 เป็นโปรแกรมสั่งงำนคอมพิวเตอร์ที่ถูก
ออกแบบมำให้ใช้กับงำนด้ำนกำรน ำเสนอเรื่องรำวต่ำง ๆ (Presentation) ในลักษณะคล้ำย ๆ กับ   
กำรฉำยสไลด์ (Slide Show) โดยเรำสำมำรถใช้ค ำสั่งของ Powerยoint สร้ำงแผ่นสไลด์ที่มีรูปภำพ
และข้อควำมบรรยำยเรื่องรำวที่ต้องกำรจะน ำเสนอได้อย่ำงรวดเร็ว พร้อมทั้งก ำหนดลักษณะแสงเงำ 
และลวดลำยสีพื้นให้สไลด์แต่ละแผ่นมีควำมสวยงำมน่ำสนใจยิ่งขึ้น นอกจำกนี้เรำยังสำมำรถ
ก ำหนดรูปแบบกำรฉำยสไลด์แต่ละแผ่นอย่ำงต่อเนื่อง และใช้เทคนิคพิเศษในกำรแสดงข้อควำมแต่
ละบรรทัด เพ่ือให้ผู้ชมกำรฉำยสไลด์ค่อย ๆ เห็นข้อควำมบรรยำยและภำพเหล่ำนี้ทีละขั้น ๆ อย่ำง
ต่อเนื่องกันเป็นเรื่องรำวตำมระยะเวลำที่เรำก ำหนดไว้ 
 2. ความหมายของการน าเสนอข้อมูล 
 กำรน ำเสนอข้อมูล หมำยถึง กำรสื่อสำรเพ่ือเสนอข้อมูล ควำมรู้ ควำมคิดเห็น หรือควำม
ต้องกำรไปสู่ผู้รับสำร โดยใช้เทคนิคหรือวิธีกำรต่ำง ๆ อันจะท ำให้บรรลุผลส ำเร็จตำมจุดมุ่งหมำย    
ของกำรน ำเสนอ 
 3. ประโยชน์ของโปรแกรม Powerpoint 

1). สำมำรถสร้ำงงำนน ำเสนอได้ แม้ว่ำจะไม่เคยสร้ำงงำนน ำเสนอมำก่อน เนื่องจำกจะ    
มีระบบช่วยเหลือ (Office Assistant) ใน Powerpoint ซึ่งจะคอยแนะน ำหลักกำรในกำรสร้ำงงำน
น ำเสนออย่ำงเป็นขั้นตอนกำรเลือกสีมำใช้กับสไลด์ และจัดองค์ประกอบทำงศิลป์ได้โดยอัตโนมัติ 

2). ในส่วนกำรน ำเสนอภำพนิ่ง สำมำรถที่จะน ำองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น กำรน ำเอฟเฟค 
เสียง ดนตรีและวีดีโอ มำใช้ประกอบร่วมได้ 

3). นอกจำกสิ่งที่ได้เตรียมมำน ำเสนอแล้ว ยังสำมำรถใช้ PowerPoint เตรียมเอกสำร
ประกอบค ำบรรยำยและในขณะที่มีกำรน ำเสนองำน ก็สำมำรถใช้เมำส์วำดเส้นบนสไลด์ที่แสดงอยู่ใน
ขณะนั้นเพื่อเน้นประเด็นส ำคัญได้ 
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4). สำมำรถที่จะดัดแปลงงำนน ำเสนอที่เป็นไฟล์ Powerpoint เป็นสไลด์ 35 ม.ม.     
เพ่ือใช้น ำเสนอผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ำยอินทรำเน็ตภำยในองค์กรได้ 
 

 
 
 4. แนวทางการสร้างงานน าเสนอ 

กำรน ำเสนอที่ดีควรท ำอย่ำงเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจำกกำรวำงโครงร่ำงของงำน จำกนั้น   
จึงลงรำยละเอียดและจัดท ำสไลด์เพ่ือน ำเสนองำนเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว จึงควรท ำตำมขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1). กำรวำงโครงร่ำง ก่อนเริ่มเตรียมงำนน ำเสนอ ควรมีควำมชัดเจนในสิ่งที่ต้องกำร
น ำเสนอ โดยศึกษำกลุ่มผู้ฟังว่ำมีลักษณะเช่นไร กำรเริ่มเตรียมงำนน ำเสนอโดยกำรวำงโครงร่ำง       
เป็นกำรถ่ำยทอดควำมคิดของผู้น ำเสนอเป็นแนวทำงท ำให้เกิดควำมชัดเจนเกี่ยวกับงำนที่จะน ำเสนอ 
ซึ่งจะช่วยให้ไม่พลำดหัวข้อส ำคัญที่ต้องน ำเสนอ นอกจำกนั้นกำรวำงโครงร่ำงยังเปรียบเสมือนแผนที่
ในกำรด ำเนินเรื่อง จะได้มีควำมม่ันใจว่ำกำรน ำเสนอผลงำนนั้นได้ผลลัพธ์ตรงตำมจุดประสงค์ที่วำงไว้ 
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2). กำรลงรำยละเอียดเนื้อหำ หลังจำกวำงโครงร่ำงตั้งแต่เริ่มจนจบแล้ว ต่อไปเป็น    
กำรลงรำยละเอียดในหัวข้อต่ำง ๆ โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้ชมเป็นหลักว่ำสไลด์ที่จะน ำเสนอต้องมีเนื้อหำ 
หรือรูปแบบกำรน ำเสนอแบบใดจึงจะเหมำะสม ซึ่งต้องพิจำรณำตั้งแต่องค์ประกอบต่ำง ๆ ที่ใช้ อำทิ 
ภำพ สี และแนวกำรน ำเสนอ เช่น กำรบรรยำยเชิงวิชำกำรก็ควรให้โทนสีของสไลด์สอดคล้องกับ
เนื้อหำทีเ่น้นไปทำงสำระและข้อมูล 

3). กำรใส่ข้อควำม รูปภำพ กรำฟ หรืออ่ืน ๆ ในสไลด์ เป็นขั้นตอนที่น ำเอำสิ่งต่ำง ๆ           
ที่ต้องกำรน ำเสนอมำใส่ในสไลด์แต่ละแผ่น โดยขั้นตอนนี้อำจจะไม่ต้องประณีตเกี่ยวกับควำมสวยงำม
มำกนัก แต่ควรเน้นให้มีเนื้อหำมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ และมีควำมสอดคล้องกันทั้งข้อควำม รูปภำพ
และกรำฟ 

4). กำรปรับแต่งสไลด์ให้มีสีสันสวยงำม หลังจำกที่ได้ใส่ข้อควำมที่ต้องกำรน ำเสนอแล้ว 
ต่อไปจะต้องท ำกำรปรับแต่งตัวอักษร สีที่ใช้กับสไลด์ และรูปแบบขององค์ประกอบต่ำง ๆ ที่แสดง 
เพ่ือให้สไลด์ดูสวยงำมและน่ำติดตำม เช่น กำรใช้ข้อควำมอักษรศิลป์ให้เงำกับวัตถุ ก ำหนดภำพสำมมิติ 

5). กำรเพ่ิมควำมน่ำสนใจให้กับสไลด์ในขณะน ำเสนอ กรณีใช้คอมพิวเตอร์ในกำรน ำเสนอ
สไลด์ ก็อำจน ำเทคนิคในกำรเปลี่ยนแผ่นสไลด์มำใช้ เนื่องจำกมีมำกมำยหลำยแบบให้เลือกใช้ เพ่ือเพ่ิม
ควำมน่ำสนใจให้กับกำรน ำเสนอข้อมูลได้ 

6). เตรียมกำรน ำเสนองำนจริง หลังจำกได้งำนน ำเสนอที่สมบูรณ์แล้ว ก่อนถึงเวลำที่จะต้อง
น ำเสนอ ควรซ้อมกำรพูดให้เข้ำกับแผ่นสไลด์ที่เตรียม ควรมีกำรจับเวลำที่ใช้น ำเสนอด้วยเพ่ือจะได้
ทรำบเวลำบรรยำยจริง และจะได้ปรับลดให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 

7). กำรเตรียมเอกสำรประกอบกำรบรรยำยแจกผู้เข้ำรับฟัง สิ่งที่ส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่ง     
ที่ขำดไม่ได้คือ จัดพิมพ์เอกสำรประกอบกำรบรรยำย แจกให้ผู้เข้ำฟังจะท ำให้ไม่ต้องเสียเวลำในกำรจด
บันทึกสิ่งที่ได้น ำเสนอไป 
 หลักกำรท ำงำนของโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 จะสร้ำงเอกสำรเป็นแผ่น ๆ 
คล้ำยกับแผ่นโปร่งใส โดยในแผ่นงำนนั้นสำมำรถพิมพ์ข้อควำม แทรกภำพประกอบ แทรกตำรำง       
เติมสี และออกแบบองค์ประกอบแผ่นงำนให้สวยงำมได้หลำกหลำยรูปแบบ 
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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 

 

ใบกิจกรรมที่ 1 
 

เรื่อง  มารู้จัก Powerpoint 2013 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. กำรน ำเสนอข้อมูล มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร 
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. กระบวนกำรน ำเสนอข้อมูล มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร 
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. หลักกำรพื้นฐำนของกำรน ำเสนอข้อมูล มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร 
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. หลักกำรเตรียมงำนน ำเสนอ มีข้ันตอนอย่ำงไร 
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร 
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม    คะแนน คะแนนที่ได้    คะแนน 
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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 

 

ใบกิจกรรมที่ 2 
 

เรื่อง  มารู้จัก Powerpoint 2013 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเติมเครื่องหมายถูก  หน้าข้อความที่ถูก และเติมเครื่องหมายผิด  
หน้าข้อความที่ผิดต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
…………………..1. PowerPoint เป็นโปรแกรมในกำรน ำเสนอได้ในหลำยรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นน ำเสนอ

แบบเป็นอักษร ภำพ หรือเสียง 
…………………..2. กำรท ำงำนในรูปของภำพนิ่ง (slide) คือ แผ่นเอกสำรเดี่ยว ๆ ที่แสดงสิ่งต่ำง ๆ 

ตัวอักษร กรำฟตำรำง รูปภำพ หรืออ่ืน ๆ 
…………………..3. กำรท ำงำนในรูปของภำพนิ่ง (slide) สำมำรถแสดงสไลด์ลงบนแผ่นกระดำษหรือ

เครื่องฉำยข้ำมศีรษะหรือหน้ำจอคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องฉำย 
………………....4. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2009 เป็นโปรแกรมสั่งงำนคอมพิวเตอร์ 
………………....5. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2009 ถูกออกแบบมำให้ใช้กับงำนด้ำนกำร

น ำเสนอเรื่องรำวต่ำง ๆ ในลักษณะคล้ำย ๆ กับกำรฉำยสไลด์ 
…………………..6. กำรน ำเสนอข้อมูล หมำยถึง กำรสื่อสำรเพ่ือเสนอข้อมูล ควำมรู้ ควำมคิดเห็น หรือ

ควำมต้องกำรไปสู่ผู้รับสำร 
…………………..7. ประโยชน์ของโปรแกรม PowerPoint สำมำรถสร้ำงงำนน ำเสนอได้ แม้ว่ำจะไม่เคย

สร้ำงงำนน ำเสนอมำก่อน 
…………………..8. กำรน ำเสนอภำพนิ่ง สำมำรถที่จะน ำองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น กำรน ำเอฟเฟค 

เสียง ดนตรีและวีดีโอ มำใช้ประกอบร่วมได้ 
…………………..9. กำรน ำเสนอที่ดีควรท ำอย่ำงเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจำกกำรวำงโครงร่ำงของงำน      

จึงลงรำยละเอียดและจัดท ำสไลด์เพ่ือน ำเสนองำนเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 
…………………..10. กำรวำงโครงร่ำง ก่อนเริ่มเตรียมงำนน ำเสนอ ควรมีควำมชัดเจนในสิ่งที่ต้อง         

กำรน ำเสนอ 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม    คะแนน คะแนนที่ได้    คะแนน 
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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 

 

ใบกิจกรรมที่ 3 
 

เรื่อง  มารู้จัก Powerpoint 2013 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนทดลองใช้งานโปรแกรม Powerpoint 2013 โดยรู้จัก Powerpoint 2013
พร้อมทั้งอธิบายข้ันตอน หรือวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม    คะแนน คะแนนที่ได้    คะแนน 
 
 

15  
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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 

 

ใบกิจกรรมที่ 4 
 

เรื่อง  มารู้จัก Powerpoint 2013 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 1. ให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือน 
 2. ช่วยกันสรุปองค์ควำมรู้ 
 3. สร้ำงแผนที่ควำมคิดจำกกำรสรุปองค์ควำมรู้ 
 4. สรุปองค์ควำมรู้ในสมุดบันทึกส่วนตัว 
 5. น ำเสนอแผนที่ควำมคิด 
 

 
 
 
 

คะแนนเต็ม    คะแนน คะแนนที่ได้    คะแนน 
 
 

15  
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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 

แบบทดสอบหลังเรียน 
 

เรื่อง  มารู้จัก Powerpoint 2013 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องที่สุด และท าเครื่องหมายกากบาท () ลงใน
กระดาษค าตอบ 
 
1. ข้อใด คือ ควำมหมำยของกำรน ำเสนอข้อมูล 
 ก. ปุ่มรวบรวมค ำสั่งที่ใช้งำนกับไฟล์งำนทั้งหมด 
 ข. แถบควบคุมกำรท ำงำนของหน้ำต่ำงโปรแกรม 
 ค. ส่วนประกอบของหน้ำต่ำงหลักในโปรแกรม Microsoft Office Powerpoint 2013 
 ง. กำรสื่อสำรเพื่อเสนอข้อมูล ควำมรู้ ควำมคิดเห็นหรือ ควำมต้องกำรไปสู่ผู้รับสำร 
 
2. ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับกำรน ำเสนอข้อมูล 
 ก. กำรน ำเสนอท่ีดีต้องมีผู้รับฟังไม่น้อยกว่ำ 10 คน 
 ข. สื่อประสม คือ กำรน ำสื่อหลำย ๆ ประเภทมำรวมกัน 
 ค. โปรเจคเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรน ำเสนอข้อมูล 
 ง. กำรน ำเสนอข้อมูลเป็นกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้พูดกับผู้ฟัง 
 
3. ข้อใด คือ หลักกำรเตรียมงำนน ำเสนอ 
 ก. วำงโครงร่ำง - เตรียมข้อมูล - สร้ำงงำนน ำเสนอ - น ำเสนอผลผลงำน 
 ข. น ำเสนอผลผลงำน - เตรียมข้อมูล - วำงโครงร่ำง - สร้ำงงำนน ำเสนอ 
 ค. เตรียมข้อมูล - วำงโครงร่ำง - สร้ำงงำนน ำเสนอ - น ำเสนอผลผลงำน 
 ง. เตรียมข้อมูล - สร้ำงงำนน ำเสนอ - วำงโครงร่ำง - น ำเสนอผลผลงำน 
 
4. ข้อใด คือ หมำยควำมของโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2013 
 ก. กำรน ำเอฟเฟค เสียง ดนตรีและวีดีโอ มำใช้ประกอบร่วม 
 ข. แสดงสไลด์ลงบนแผ่นกระดำษหรือเครื่องฉำยข้ำมศีรษะหรือหน้ำจอคอมพิวเตอร์ 
 ค. PowerPoint เป็นโปรแกรมในกำรน ำเสนอในหลำยรูปแบบ เช่น แบบเป็นอักษร ภำพ 
หรือเสียง 
 ง. เป็นแผ่นเอกสำรเดี่ยว ๆ ที่แสดงสิ่งต่ำง ๆ ตัวอักษร กรำฟตำรำง รูปภำพ หรืออ่ืนๆ 
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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 

5. ข้อใด คือ ควำมหมำยของกำรท ำงำนในรูปของภำพนิ่ง (slide) 
 ก. กำรน ำเอฟเฟค เสียง ดนตรีและวีดีโอ มำใช้ประกอบร่วม 
 ข. PowerPoint เป็นโปรแกรมในกำรน ำเสนอในหลำยรูปแบบ 
 ค. เป็นแผ่นเอกสำรเดี่ยว ๆ ที่แสดงสิ่งต่ำง ๆ ตัวอักษร กรำฟตำรำง รูปภำพ หรืออ่ืนๆ 
 ง. แสดงสไลด์ลงบนแผ่นกระดำษหรือเครื่องฉำยข้ำมศีรษะหรือหน้ำจอคอมพิวเตอร์ 
 
6. ข้อใด คือ แนวทำงกำรสร้ำงงำนน ำเสนอ 
 ก. PowerPoint สำมำรถเตรียมเอกสำรประกอบค ำบรรยำยและในขณะที่มีกำรน ำเสนองำน 
 ข. สำมำรถที่จะดัดแปลงงำนน ำเสนอท่ีเป็นไฟล์ Powerpoint เป็นสไลด์ 35 ม.ม. เพื่อใช้
น ำเสนอผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
 ค. กำรน ำเสนอที่ดีควรท ำอย่ำงเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจำกกำรวำงโครงร่ำงของงำน จึงลง
รำยละเอียดและจัดท ำสไลด์เพ่ือน ำเสนองำน 
 ง. กำรน ำเสนอภำพนิ่ง สำมำรถที่จะน ำองค์ประกอบมัลติมีเดีย  เช่น กำรน ำเอฟเฟค เสียง 
ดนตรีและวีดีโอ มำใช้ประกอบร่วมได้ 
 
7. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 เป็นโปรแกรมสั่งงำนประเภทใด 
 ก. เครื่องกล     ข. เครื่องจักร 
 ค. คอมพิวเตอร์     ง. ใช้มือมนุษย์ 
 
8. โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 เป็นโปรแกรมท่ีถูกออกแบบมำให้ใช้กับงำนในด้ำนใด 
 ก. งำนด้ำนกำรน ำเสนอเรื่องรำวเพียงเรื่องเดียว 
 ข. งำนด้ำนกำรน ำเสนอเอ็กเซลล์เท่ำนั้น 
 ค. งำนด้ำนกำรน ำเสนอเรื่องรำวต่ำง ๆ (Presentation) ในลักษณะคล้ำย ๆ กับกำรฉำยสไลด์ 
 ง. งำนด้ำนกำรน ำเสนอเรื่องรำวของนักเรียนเท่ำนั้น 
 

9. ข้อใด คือ ประโยชน์ของโปรแกรม Powerpoint 
 ก. สำมำรถสร้ำงงำนน ำเสนอได้ แม้ว่ำจะไม่เคยสร้ำงงำนน ำเสนอมำก่อน 
 ข. ในส่วนกำรน ำเสนอภำพนิ่ง สำมำรถท่ีจะน ำองค์ประกอบมัลติมีเดีย 
 ค. สำมำรถใช้ Powerpoint เตรียมเอกสำรประกอบค ำบรรยำย 
 ง. ถูกทุกข้อที่กล่ำวมำ 
 

10. ข้อใด คือ สิ่งที่ส ำคัญท่ีขำดไม่ได้ส ำหรับกำรเตรียมเอกสำรประกอบกำรบรรยำยแจกผู้เข้ำรับฟัง 
 ก. เตรียมกำรน ำเสนองำนจริง 
 ข. กำรปรับแต่งสไลด์ให้มีสีสันสวยงำม 
 ค. จัดพิมพ์เอกสำรประกอบกำรบรรยำย แจกให้ผู้เข้ำฟังจะท ำให้ไม่ต้องเสียเวลำในกำรจด
บันทึกสิ่งที่ได้น ำเสนอไป 
 ง. กำรเพ่ิมควำมน่ำสนใจให้กับสไลด์ในขณะน ำเสนอ 
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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 

 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรยีน 
 

เรื่อง  มารู้จัก Powerpoint 2013 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องที่สุด และท าเครื่องหมายกากบาท () ลงใน
กระดาษค าตอบ 
 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

รวมคะแนน  

 
 
 
 

คะแนนเต็ม    คะแนน คะแนนที่ได้    คะแนน 
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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 
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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 

เฉลยใบกิจกรรมที่ 1 
 

เรื่อง  มารู้จัก Powerpoint 2013 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. กำรน ำเสนอข้อมูล มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร 
ตอบ กำรน ำเสนอข้อมูล หมำยถึง กำรสื่อสำรเพ่ือเสนอข้อมูล ควำมรู้ ควำมคิดเห็นหรือ ควำมต้องกำร
ไปสู่ผู้รับสำร โดยใช้เทคนิคหรือวิธีกำรต่ำง ๆ อันจะท ำให้บรรลุผลส ำเร็จตำมจุดมุ่งหมำยของกำรน ำเสนอ 
 
2. กระบวนกำรน ำเสนอข้อมูล มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร 
ตอบ กำรน ำเสนอ (Presenting) เป็นศำสตร์ (วิธีกำร) ของกำรสื่อสำร (Communication) ซึ่ง    
เป็นกระบวนกำรถ่ำยทอดสำร (message) จำกฝ่ำยหนึ่งที่เรียกว่ำผู้ส่งสำร (sender) ไปสู่อีกฝ่ำยหนึ่ง
ที่เรียกว่ำ ผู้รับสำร (receiver) โดยผ่ำนช่องทำงของสื่อ (channel) 
 
3. หลักกำรพื้นฐำนของกำรน ำเสนอข้อมูล มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร 
ตอบ หลักกำรพื้นฐำนของกำรน ำเสนอข้อมูล ได้แก่ 
 1. กำรดึงดูดควำมสนใจ โดยกำรออกแบบและเลือกองค์ประกอบต่ำง ๆ ให้น่ำสนใจ 
 2. ควำมชัดเจนและควำมกระชับของเนื้อหำ ส่วนที่เป็นข้อควำมต้องสั้นแต่ได้ใจควำมชัดเจน 
ส่วนที่เป็นภำพประกอบต้องมีส่วนสัมพันธ์อย่ำงสร้ำงสรรค์กับข้อควำมที่ต้องกำรสื่อควำมหมำย 
 3. ควำมเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย เช่น กลุ่มเป้ำหมำยเป็นเด็ก ต้องใช้สีสด ๆ และภำพ
กำร์ตูนมีควำมเหมำะสม ถ้ำกลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้ใหญ่ ต้องเน้นกำรน ำเสนอเรื่องวิชำกำรหรือธุรกิจและ
ใช้ภำพประกอบที่เหมำะสม 
 
4. หลักกำรเตรียมงำนน ำเสนอ มีขั้นตอนอย่ำงไร 
ตอบ กำรน ำเสนอที่ดีควรท ำอย่ำงเป็นล ำดับขั้นตอน ซึ่งกำรเตรียมงำนน ำเสนอด้วยโปรแกรม 
Microsoft Powerpoint มีข้ันตอน ดังนี้ 
 1. เตรียมข้อมูลที่ต้องกำรน ำเสนอ ก่อนกำรจัดท ำงำนน ำเสนอ ควรมีควำมชัดเจนในสิ่งที่
ต้องกำรน ำเสนอ เช่น กำรร่ำงหัวข้อและรำยละเอียดที่ต้องกำรน ำเสนอ กำรวำงล ำดับขั้นตอนและ
แนวทำงกำรน ำเสนอ โดยหัวข้อและข้อควำมที่ใช้น ำเสนอควรเป็นประโยคที่สมบูรณ์ กระชับและ
เข้ำใจง่ำย นอกจำกนี้ควรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟังด้วย เช่น อำยุ เพศ ควำมรู้ เป็นต้น 
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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 

 2. วำงโครงร่ำงสไลด์ ให้น ำชื่อหัวข้อและรำยละเอียดที่ร่ำงไว้มำจัดโครงร่ำงและวำงล ำดับ
สไลด์ โดยก ำหนดจ ำนวนสไลด์ทั้งหมดคร่ำว ๆ แล้วจึงวำงแผนว่ำในสไลด์แต่ละแผ่นควรใส่เนื้อหำ 
รูปภำพหรือวีดิโอประกอบอย่ำงไร พร้อมทั้งจัดล ำดับให้เหมำะสมกับเนื้อหำ 
 3. สร้ำงงำนน ำเสนอ ให้น ำข้อมูลและโครงร่ำงที่วำงแผนไว้มำสร้ำงงำนน ำเสนอด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint โดยใส่เนื้อหำต่ำง ๆ เช่น ข้อควำม รูปภำพลงในสไลด์และตกแต่งให้สวยงำม 
 
5. โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2013 มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร 
ตอบ PowerPoint เป็นโปรแกรมในกำรน ำเสนน ำเสนอได้ในหลำยรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นน ำเสนอ 
แบบเป็นอักษร ภำพ หรือเสียง โดยตัวโปรแกรมนั้นสำมำรถน ำสื่อเหล่ำนี้มำผสมผสำนได้อย่ำงลงตัว 
และมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อย่าลืมทบทวน
ค าตอบกันนะคะ 
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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 

เฉลยใบกิจกรรมที่ 2 
 

เรื่อง  มารู้จัก Powerpoint 2013 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเติมเครื่องหมำยถูก  หน้ำข้อควำมที่ถูก และเติมเครื่องหมำยผิด  
หน้ำข้อควำมที่ผิดต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
…………………..1. Powerpoint เป็นโปรแกรมในกำรน ำเสนอได้ในหลำยรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็น

น ำเสนอแบบเป็นอักษร ภำพ หรือเสียง 
…………………..2. กำรท ำงำนในรูปของภำพนิ่ง (slide) คือ แผ่นเอกสำรเดี่ยว ๆ ที่แสดงสิ่งต่ำง ๆ 

ตัวอักษร กรำฟตำรำง รูปภำพ หรืออ่ืน ๆ 
…………………..3. กำรท ำงำนในรูปของภำพนิ่ง (slide) สำมำรถแสดงสไลด์ลงบนแผ่นกระดำษหรือ

เครื่องฉำยข้ำมศีรษะหรือหน้ำจอคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องฉำย 
………………....4. โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2009 เป็นโปรแกรมสั่งงำนคอมพิวเตอร์ 
………………....5. โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2009 ถูกออกแบบมำให้ใช้กับงำนด้ำนกำร

น ำเสนอเรื่องรำวต่ำง ๆ ในลักษณะคล้ำย ๆ กับกำรฉำยสไลด์ 
…………………..6. กำรน ำเสนอข้อมูล หมำยถึง กำรสื่อสำรเพื่อเสนอข้อมูล ควำมรู้ ควำมคิดเห็น 

หรือควำมต้องกำรไปสู่ผู้รับสำร 
…………………..7. ประโยชน์ของโปรแกรม Powerpoint สำมำรถสร้ำงงำนน ำเสนอได้ แม้ว่ำจะไม่

เคยสร้ำงงำนน ำเสนอมำก่อน 
…………………..8. กำรน ำเสนอภำพนิ่ง สำมำรถท่ีจะน ำองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น กำรน ำเอฟเฟค 

เสียง ดนตรีและวีดีโอ มำใช้ประกอบร่วมได้ 
…………………..9. กำรน ำเสนอท่ีดีควรท ำอย่ำงเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจำกกำรวำงโครงร่ำงของงำน      

จึงลงรำยละเอียดและจัดท ำสไลด์เพ่ือน ำเสนองำนเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 
…………………..10. กำรวำงโครงร่ำง ก่อนเริ่มเตรียมงำนน ำเสนอ ควรมีควำมชัดเจนในสิ่งที่ต้อง   

กำรน ำเสนอ 
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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 

เฉลยใบกิจกรรมที่ 3 
 

เรื่อง  มารู้จัก Powerpoint 2013 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนทดลองใช้งานโปรแกรม Powerpoint 2013 โดยรู้จัก Powerpoint 2013
พร้อมทั้งอธิบายข้ันตอน หรือวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 
ค าชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำงตำมระดับคะแนนที่เป็นจริง 
   ระดับคะแนน 3 ระดับ ดังนี้ 
  3 คะแนน หมำยถึง  ดี 
  2 คะแนน หมำยถึง  พอใช้ 
  1 คะแนน หมำยถึง  ควรปรับปรุง 
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
3 2 1 

1. ปฏิบัติตำมค ำสั่งครบถ้วนทุกข้ันตอน     
2. ใช้งำนโปรแกรมได้ถูกต้อง     
3. อธิบำยข้อมูลได้สอดคล้องและถูกต้อง     
4. มีควำมกล้ำแสดงออกในกำรปฏิบัติงำน     
5. ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน     

รวม     
เกณฑ์กำรให้คะแนน 12-15  คะแนน  หมำยถึง  ดี 

8-11  คะแนน  หมำยถึง  พอใช้ 
ต่ ำกว่ำ 8  คะแนน หมำยถึง  ควรปรับปรุง 

 
 

ลงชื่อ………………………………………..ผู้บันทึก 
(………………….………………….) 
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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 

เฉลยใบกิจกรรมที่ 4 
 

เรื่อง  มารู้จัก Powerpoint 2013 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 1. ให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือน 
 2. ช่วยกันสรุปองค์ควำมรู้ 
 3. สร้ำงแผนที่ควำมคิดจำกกำรสรุปองค์ควำมรู้ 
 4. สรุปองค์ควำมรู้ในสมุดบันทึกส่วนตัว 
 5. น ำเสนอแผนที่ควำมคิด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำงตำมระดับคะแนนที่เป็นจริง 
   ระดับคะแนน 3 ระดับ ดังนี้ 
  3 คะแนน หมำยถึง  ดี 
  2 คะแนน หมำยถึง  พอใช้ 
  1 คะแนน หมำยถึง  ควรปรับปรุง 
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
3 2 1 

1. สรุปองค์ประกอบควำมรู้ได้ชัดเจนและครบถ้วน     
2. บอกควำมส ำคัญได้ตรงประเด็น     
3. สะอำด เรียบร้อย และสวยงำม     
4. ควำมคิดสร้ำงสรรค์     
5. ควำมกล้ำแสดงออกในกำรน ำเสนองำน     

รวม     
เกณฑ์กำรให้คะแนน 12-15  คะแนน  หมำยถึง  ดี 

8-11  คะแนน  หมำยถึง  พอใช้ 
ต่ ำกว่ำ 8  คะแนน หมำยถึง  ควรปรับปรุง 

 
 

ลงชื่อ………………………………………..ผู้บันทึก 
(………………….………………….) 
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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 

เฉลยกระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

เรื่อง  มารู้จัก Powerpoint 2013 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องที่สุด และท าเครื่องหมายกากบาท () ลงใน
กระดาษค าตอบ 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

รวมคะแนน  

 

 
 

ตอบถูกกี่ข้อคะ 
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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 

เฉลยกระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
 

เรื่อง  มารู้จัก Powerpoint 2013 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องที่สุด และท าเครื่องหมายกากบาท () ลงใน
กระดาษค าตอบ 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

รวมคะแนน  

 

 

ตอบถูกกี่ข้อคะ 
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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 

บันทึกผลการเรียนรู ้
 

เรื่อง  มารู้จัก Powerpoint 2013 
 
 

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ความก้าวหน้า 
ก่อนเรียน 10   
หลังเรียน 10   

 
เกณฑ์การประเมิน ต้องผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือ 8 คะแนนขึ้นไป 
    ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
ใบกิจกรรม คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 

1 10     
2 10     
3 15     
4 15     

รวม 50     
 
เกณฑ์การประเมิน ต้องผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือ 40 คะแนนขึ้นไป 
    ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

 

ขอให้นักเรียนทุกคน
โชคดีนะคะ 
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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 
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ชุดที่ 1 มารู้จัก Powerpoin 2013 

ประวัติผูจ้ัดท า 
 
 

 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล   นำงสำววรินทร์พร  ชูกิจไพบูลย์ 
วัน เดือน ปีเกิด   27  กุมภำพันธุ์  2526 
สถานที่เกิด   จังหวัดขอนแก่น 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  167  หมู่  16  บ้ำนโคกสี  ต ำบลบ้ำนค้อ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

รหัสไปรษณีย์  40000 
ต าแหน่ง   ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
สถานที่ท างานปัจจุบัน สถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำลบ้ำนโนนชัย  เทศบำลนครขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์  40000 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2548  ปริญญำตรี  ครุศำสตร์  (คศ.บ.)  วิชำเอกเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ทำงกำรศึกษำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฎมหำสำรคำม 

พ.ศ. 2556  ปริญญำโท ศิลปะศำสตร์มหำบัณฑิต (ศศ.ม.) วิชำเอกวัฒนธรรม 
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
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