
 

แผนการจัดการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         รายวิชาวิทยาการคำนวณ 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1                  ภาคเรียนท่ี 1  
หนวยการเรียนรูท่ี 1 การใชเทคโนโลยีเบ้ืองตน        จำนวน 10 ช่ัวโมง 
เรื่อง การใชซอฟตแวรเบ้ืองตน (วาดภาพโดยใชโปรแกรมเพนต)      จำนวน  1 ช่ัวโมง 
ครูผูสอน นางสาวรพีพรรณ  จันทรภักดี                              สอนวันท่ี  19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอน
และเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทำงาน และการแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 
ป. 1/4  ใชเทคโนโลยีในการสราง จัดเก็บ เรียกใชขอมูลตามวัตถุประสงค 
   

2. จุดประสงคการเรียนรู 

  1. อธิบายการใชงานโปรแกรมเพนต(Paint)ได  (K) 

  2. วาดภาพโดยใชโปรแกรมเพนต (Paint)ได (P) 

  3. มีความกระตือรือรนและเห็นคุณคาของผลงานท่ีไดทำ (A) 

 

3.สาระการเรียนรู 

3.1 ความรู 

 การใชงานซอฟตแวรเบื ้องตน เชน การเขาและออกจากโปรแกรม การสรางไฟล การจัดเก็บ         

การเรียกใชไฟล ทำไดในโปรแกรมกราฟก(Paint)  

3.2 ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
1. ความสามารถในการคิด (ทักษะการคิดสรางสรรค) 
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (กระบวนการปฏิบัติ) 
3. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค 
มีวินัย ใฝเรียนรู และมุงม่ันในการทำงาน 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันท่ี 1 เสนอส่ิงเราและระบุคำถามสำคัญ (Learning Question)  

1. ใหนักเรียนดูภาพตัวอยางจากโปรแกรมเพนต 



2. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพตัวอยางที่ครูนำมาใหนักเรียนไดดู โดยครูใชคำถาม

กระตุนการคิดของนักเรียน ดังนี้ 

- นักเรียนเห็นภาพตัวอยางแลวนึกถึงอะไร (การวาดภาพ การระบายสี) 

- นักเรียนคิดวาภาพตัวอยางวาดดวยมือหรือวาดดวยคอมพิวเตอร (คอมพิวเตอร) 

- จากภาพตัวอยางนักเรียนคิดวาใชโปรแกรมอะไรในการวาดภาพ (โปรแกรมเพนต) 

- นักเรียนรูจักโปรแกรมเพนตหรือไม โปรแกรมเพนตเปนโปรแกรมเก่ียวกับอะไร (โปรแกรมเพนต 

เปนโปรแกรมท่ีใชสำหรับวาดภาพระบายสี) 

3. ใหนักเรียนเปดโปรแกรมเพนต แลวครูถามนักเรียนวา ถานักเรียนตองการวาดภาพอุปกรณ

คอมพิวเตอร นักเรียนจะเลือกใชเครื่องมือใดในการวาดภาพ (เครื่องมือ Shapes / เครื่องมือดินสอ) 

 
ข้ันท่ี 2 แสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห (Learning to Search) (10 นาที) 

4. นักเรียนศึกษาจากคลิปวิดีโอ เรื่อง การใชงานโปรแกรมเพนตเบื้องตน แลวรวมกันสรุปเนื้อหา

ความรูเพ่ือใหเขาใจตรงกัน พรอมอธิบายความรูเก่ียวกับโปรแกรมเพนตเพ่ิมเติม (แหลงท่ีมา : 

https://www.youtube.com/watch?v=rA4bKvGaepk) 

 
ข้ันท่ี 3 อภิปรายและสรางความรู (Learning to Construct) (15 นาที) 

5. ใหนักเรียนพิจารณาวาการวาดภาพอุปกรณคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมเพนต ตองใชรูปทรงใดบาง

ในการวาดภาพ โดยครูถามคำถามกระตุนความคิดของนักเรียน ดังนี้ 

- ถานักเรียนวาดรูปหนาจอมอนิเตอรจะตองใชรูปทรงใดบาง (รูปทรงส่ีเหล่ียม) 

- นักเรียนวาดรูปเมาสตองใชรูปทรงใดบาง (รูปทรงวงกลม) 

- นักเรียนวาดรูปเคส ตองใชรูปทรงใดบาง (รูปทรงส่ีเหล่ียม) 

- นักเรียนวาดรูปคียบอรด ตองใชรูปทรงใดบาง (รูปทรงส่ีเหล่ียม) 

- นักเรียนและครรูวมกันสรุปเรื่องการใชงานโปรแกรมเพนตท่ีไดจากการศึกษา แลวฝกปฏิบัติการ

ใชงานโปรแกรมเพนตโดยการวาดภาพอุปกรณคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมเพนต (นักเรียนวาดภาพอุปกรณ

คอมพิวเตอรตามจินตนาการของนักเรียน) 

 

ข้ันท่ี 4 ข้ันส่ือสารและสะทอนคิด (Learning to Communicate) (15 นาที) 

6. นักเรียนแตละคนนำเสนอผลงานของตนเองท่ีหนาเครื่องของพิวเตอรของตนเอง (ผลงานการวาด

ภาพอุปกรณคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมเพนต) 

7. นักเรียนรวมกันสรุปเรื่องการวาดภาพดวยโปรแกรมเพนต เพ่ือความเขาใจตรงกัน (การวาดภาพ

อุปกรณคอมพิวเตอรสามารถเลือกใชเครื่องมือ Shapes ในการสรางรูปทรงตางๆ เพ่ือความสะดวกในการ

วาดภาพดวยโปรแกรมเพนต) 

 



ข้ันท่ี 5 ข้ันตอบแทนสังคม (Learning to Service) (10 นาที) 

8. นักเรียนนำความรูเกี่ยวกับการวาดภาพดวยโปรแกรมเพนตไปปรับใชในการเรียนตอไป อีกทั้งยัง

สามารถแนะนำชวยเหลือเพื่อนในชั้นเรียนใหสามารถวาดภาพดวยโปรแกรมเพนตได และนักเรียนยังสามารถ

เผยแพรผลงานของนักเรียนที่นักเรียนไดสรางสรรคชิ ้นงานขึ้นมาใหเพื่อนคนอื่นไดเรียนรูรวมกัน เปนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและแบงปนผลงานกันชมเพ่ือใหเกิดความคิดสรางสรรคในการสรางผลงานตอไป 

 

5. ส่ือ/แหลงการเรียนรู 

1. คอมพิวเตอร 

2. ภาพตัวอยางจากโปรแกรมเพนต 

3. คลิปวิดีโอ เรื่อง การใชงานโปรแกรมเพนตเบื้องตน  

(แหลงท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=rA4bKvGaepk ) 

 

6. ประเมินผลการเรียนรู 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรม คุณภาพอยูในระดับ ดี ผานเกณฑ 

ตรวจผลงานของนักเรียน  

เรื่อง  การใชซอฟตแวรเบื้องตน  

(วาดภาพโดยใชโปรแกรมเพนต) 

แบบประเมินผลงาน คุณภาพอยูในระดับ ดี ผานเกณฑ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ความคิดเห็นของผูอำนวยการโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
 

ลงชื่อ .................................................................. 
(นายสุเจน  ชาญธัญกรณ) 

                                                                            ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 

บันทึกหลังสอน 
1. ผลการเรียนรู 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. จุดเดนและจุดออนของนักเรียน 
2.1 จุดเดน (strength) ……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 จุดออน (weakness) ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. แนวทางการเสริมสราง 
3.1 แนวทางการสรางเสริมจุดเดนของนักเรียน ………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 แนวทางการแกไขจุดออนของนักเรียน ........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. วิธีหรือแนวทางแกไขปญหา จงระบุในประเด็นดังนี้ 
1. ปญหา ............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. วิธีแกไข ........................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ลงชื่อ .................................................................. 
                    ( นางสาวรพีพรรณ  จันทรภักดี ) 



เกณฑการแบบประเมินผลงานของนักเรียน (10 คะแนน) 
 

เกณฑการประเมิน 
คำอธิบายระดับคุณภาพ /ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1.  การส่ือ  

    ความหมาย 

    ของภาพ 

ภาพสื่อความหมาย

ไดถูกตอง  

ครบถวนตาม 

ท่ีกำหนด 

ภาพสื่อความหมายได

ถูกตองตามท่ีกำหนด 

เปนสวนใหญ 

ภาพสื่อความหมาย

ไดถูกตองตามท่ี

กำหนดเพียงบาง

ประเด็น 

ภาพสื่อความหมาย

ไมถูกตองตามท่ี

กำหนด 

2. ความสวยงาม มีความสวยงาม  

ดึงดูดความสนใจได

ดีมาก  และมี

ความคิดสรางสรรค   

 

มีความสวยงาม  ดึงดูด

ความสนใจไดเปนสวน

ใหญ และมีความคิด

สรางสรรค   

 

มีความสวยงาม    

แตไมมีความคิด

สรางสรรค   

 

มีความสวยงาม

เพียงเล็กนอย 

3. การนำเสนอ 

    ผลงาน 

นำเสนอผลงานดวย

วิธีการท่ีแปลกใหม  

นาสนใจ   

 

นำเสนอผลงานดวย

วิธีการแบบเดิมๆ แต

นาสนใจบางชวง 

นำเสนอผลงาน

แบบเดิมๆ  

ไมนาสนใจ 

 

นำเสนอผลงานไม

นาสนใจ 

 

 

ระดับคุณภาพการประเมินผลงานของนักเรียน 

10 – 8 คะแนน  สูงกวารอยละ 80  หมายถึง  ยอดเยี่ยม 

       7 คะแนน  รอยละ 70 - 79  หมายถึง  ดีเลิศ 

       6 คะแนน  รอยละ 60 - 69  หมายถึง  ดี 

       5 คะแนน  รอยละ 50 - 59  หมายถึง  ปานกลาง 

 4 – 0 คะแนน  ต่ำกวารอยละ 50 หมายถึง  กำลังพัฒนา 

 

 

 

 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  

ช่ือ............................................................เลขท่ี................ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 หอง.................... 

คำช้ีแจง : ผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด √ ลงในชองท่ีตรง
กับระดับคะแนน 

ขอ การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
ระดับความคิดเห็น 
3 2 1 

มีวินัย 

1 ปฏิบัติตามขอตกลงในการเรียนสม่ำเสมอ    

2 ปฏิบัติตามคำตักเตือนของครู    

3 ทำงานท่ีไดรับมอบหมายอยางตั้งใจ    

ใฝเรียนรู 

4 รวมทำกิจกรรมตางๆ ท่ีครูจัดใหอยางตั้งใจ    

5 หม่ันซักถาม เม่ือเกิดขอสงสัย    

6 เอาใจใสงานท่ีไดรับมอบหมาย    

มุงม่ันในการทำงาน 

7 สนใจทำกิจกรรมกับเพ่ือนอยางกระตือรือรน    

8 ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางตั้งใจ    

9 สงงานอยางสม่ำเสมอ    

 

เกณฑใหคะแนน             

ปฏิบตัิหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ำเสมอ (100%) ให  3  คะแนน 

ปฏิบตัิหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง(70%)  ให  2  คะแนน 

ปฏิบตัิหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง(50%)  ให  1  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

23-27 ดีมาก 

18-22 ด ี

13-17 พอใช 

ต่ำกวา 13 ปรับปรุง 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

หมายเหตุ     เรียนรูชา 

          เรียนรูปานกลาง 

         เรียนรูเร็ว 

 

 

 

 

 

 
 

 

โตะครู 

 พัชรเวช  

 

  พิทยพล 

 

 

 

ผังการนั่ง ประถมศึกษาปที่ 1/3 กลุม A 

 กฤชนัท

 

 ณัฐสรณ

 

 จิตติพัฒน

 

 เกริกไกรวัล

 

 สาระวารี

 

 ธิดารัตน

 

 จักรพันธ

 

 ณัฐพงศ

 

 แสนด ี

 

 ลภสัลดา

 

     นฤมล 

 

 เปมิกา

 

        



ภาพตัวอยางจากโปรแกรมเพนต 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



คลิปวิดีโอ เรื่อง การใชงานโปรแกรมเพนตเบ้ืองตน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



คลิปวิดีโอ เรื่อง การใชงานโปรแกรมเพนตเบ้ืองตน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ตัวอยางผลงานนักเรียน  



เรื่อง วาดภาพโดยใชโปรแกรมเพนต(อุปกรณคอมพิวเตอร) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


