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คำชี้แจงกำรใช้บทเรียนสำหรับครู

1. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง20203 หน่วยที่ 3
สรรค์สร้างงานเอกสาร ซึ่งประกอบด้วยสาระสาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ให้เข้าใจ
2. ชี้แจงวิธีการศึกษาบทเรียนสาเร็จรูป ให้นักเรียนเข้าใจ สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
และปฏิบัติตามขั้นตอนตามลาดับทุกกรอบจนจบ โดยเน้นให้นักเรียนซื่อสัตย์
ต่อตนเอง ไม่เปิดดูเฉลยก่อน
3. ถ้านักเรียนคนใดศึกษาบทเรียนแล้วยังไม่เข้าใจ ครูชี้แนะเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
ทั้งทีห่ ้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดไอที และห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียน
จะทาให้เข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น
4. ผลงานของนักเรียนที่ได้จากการทากิจกรรมสามารถนาไปประเมินเพื่อเป็นคะแนน
วัดผลระหว่างเรียนโดยนักเรียนและครูผู้สอนร่วมกันประเมินผลงาน
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คำชี้แจงกำรใช้บทเรียนสำหรับนักเรียน

1. บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง สรรค์สร้างงานเอกสาร เล่มที่ 5 Mind Mapping เล่มนี้

2.
3.
4.
5.

6.

ให้นักเรียนเรียนรู้ ด้วยตนเอง มีกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติ มีคาอธิบายตามขั้นตอน
ตัวอย่าง และการนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเอกสารประเภทต่าง ๆ
นักเรียนทาความเข้าใจ บทเรียนสาเร็จรูปเล่มนี้ไม่ใช่เป็นแบบทดสอบ แต่มุ่งให้
นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ
นักเรียนมีสมาธิ และความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ในขณะที่ศึกษาบทเรียนควรปฏิบัติ
ตามขั้นตอน ไม่ข้ามขั้นตอน มิฉะนั้นผลงานที่นักเรียนได้รับจะไม่สมบูรณ์ ไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์การประเมิน
ให้นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ถ้าปฏิบัติไม่ได้หรือมีข้อสงสัยให้ศึกษาเนื้อหา
หรือดูบทเรียนในกรอบที่ผ่านมา ซึ่งจะทาให้นักเรียนปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน ตรวจคาตอบกับเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ศึกษาเนื้อหาตามกรอบ ปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลงาน จากนั้นทา
แบบทดสอบหลังเรียนและตรวจคาตอบกับเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อจะได้
ทราบความก้าวหน้าของนักเรียน
เมื่อนักเรียนทราบผลความก้าวหน้าเป็นที่พอใจให้เก็บเอกสาร ผลการประเมิน
อุปกรณ์ที่นามาใช้ในการเรียนรู้ให้เรียบร้อย เพื่อพร้อมที่ผู้อื่นจะนาไปศึกษาได้ต่อไป
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้
1. อธิบายความหมาย Mind Mapping หรือแผนผังความคิดได้
2. บอกวิธีการแทรกรูปร่างอัตโนมัติ (คาบรรยายภาพ) และ
การเรียกใช้งาน SmartArt ได้
3. ออกแบบและจัดทา Mind Mapping ได้
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แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง Mind Mapping
คาชี้แจง ทาเครื่องหมายกากบาท  ทับ ก ข สร้
ค หรืาองสรรค์
ง ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
(กรุณาเขียนคะแนนลงในแบบประเมินที่ครูแจกให้)
1. Mind Mapping คืออะไร
ก. แผนผังเมือง
ข. แผนผังความคิด
ค. แผนผังโครงสร้าง
ง. แผนผังระบบแผนที่
2. ข้อใดเป็นหลักในการจัดทา Mind Mapping
ก. ใช้ภาพให้มากที่สุด ใช้ภาพก่อนคาสาคัญ
ข. เริ่มต้นด้วยภาพสีตรงด้านซ้ายหน้ากระดาษ
ค. เขียนคาสาคัญให้มีขนาดเท่ากันกับเนื้อหาเพื่อให้อ่านง่าย
ง. คาสาคัญควรมีลักษณะเป็น “หน่วย” คาสาคัญ 2 คาต่อ 1 เส้น
3. เมื่อต้องการแทรกรูปร่างอัตโนมัติ ควรคลิกที่แท็บเครื่องมือใดขึ้นมาใช้
ก. แท็บ แทรก
ข. แท็บ มุมมอง
ค. แท็บ หน้าแรก
ง. แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ
4. ในการจัดทาแผนผังความคิด จะใช้รูปร่างอัตโนมัติประเภทใด
ก. ตาราง
ข. แผนภูมิ
ค. สัญลักษณ์
ง. คาบรรยายภาพ
5. แผนผังความคิดถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยบันทึกความคิดเพื่อ
ก. ความไม่ยุ่งยาก
ข. เห็นภาพความคิดที่หลากหลายมุมมอง
ค. การบันทึกที่ยังไม่จัดเป็นระบบระเบียบ
ง. เพื่อเห็นวิธีการที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้าง
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6. ต้องการเพิ่มรูปทรง SmartArt จะปฏิบัติอย่างไร
ก. คลิกเมาส์ขวารูปร่างที่ต้องการเพิ่ม > เพิ่ม SmartArt
ข. คลิกเมาส์ซ้ายรูปร่างที่ต้องการเพิ่ม > เพิ่ม SmartArt
ค. คลิกเมาส์ขวารูปร่างที่ต้องการเพิ่ม > เพิ่มรูปร่าง
ง. คลิกเมาส์ซ้ายรูปร่างที่ต้องการเพิ่ม > เพิ่มรูปร่าง
7. ข้อใดคือ วิธีการสร้าง SmartArt ที่ถูกต้อง
ก. แท็บแทรก > SmartArt
ข. แท็บเค้าโครง > SmartArt
ค. แท็บหน้าแรก > SmartArt
ง. แท็บออกแบบ > SmartArt
8. ข้อใดคือประโยชน์ ของ SmartArt
ก. ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยดูผลจากการจับกลุ่มกันของชุดข้อมูล
ข. ใช้ดูแนวโน้มข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบไม่ต้องการรายละเอียด
ค. เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลแต่ละชนิดอย่างชัดเจน
ง. แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นลาดับขั้นตอน
9. เมื่อต้องการลบรูปทรงของ SmartArt สามารถปฏิบัติได้อย่างไร
ก. แท็บเค้าโครง > ลบรูปทรง
ข. แท็บออกแบบ > ลบรูปทรง
ค. คลิกรูปทรงที่ต้องการลบ > กดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์
ง. คลิกรูปทรงที่ต้องการลบ > กดปุ่ม Spacebar ที่แป้นพิมพ์
10. เมื่อต้องการปรับแต่งรูปร่างอัตโนมัติ สามารถปฏิบัติได้อย่างไร
ก. คลิกรูปร่างอัตโนมัติ > คลิกแท็บออกแบบ
ข. คลิกรูปร่างอัตโนมัติ > คลิกแท็บรูปแบบ
ค. คลิกรูปร่างอัตโนมัติ > คลิกแท็บหน้าแรก
ง. คลิกรูปร่างอัตโนมัติ > คลิกแท็บมุมมอง

เก่งมากค่ะ...
ตั้งใจทาข้อสอบกันทุกคน
ไปตรวจคาตอบกับ
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
กันได้เลยนะคะ
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เฉลย
แบบทดสอบก่อนเรียน

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาตอบ
ข
ก
ก
ง
ข
ค
ก
ง
ค
ข

ทาได้หรือเปล่าคะ
ถ้าทาเสร็จแล้ว...
ศึกษาเนื้อหาในกรอบที่ 1
กันเลยนะคะ

ประเทศลาว
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เป็นยังไงกันบ้างคะ เด็กๆ สนุกกับการทาแผ่นพับ
ต่อไปจะพาไปรู้จกั กับ Mind Mapping หรือ
แผนผังความคิด เด็กๆ จะได้ออกแบบ
อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคืออะไร
ไปศึกษากันเลยค่ะ
ในเรื่องที่นกั เรียนสนใจกันนะคะ

ผลงำนนักเรียน
Mind Mapping
(แผนผังความคิด)

เรื่องที่นักเรียนสนใจ
จานวน 2 เรื่อง

ไปศึกษาความรู้เบื้องต้นของ

Mind Mapping
กันนะคะ
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กรอบที่ 1

เรื่อง ความหมายของ Mind Mapping หรือแผนผังความคิด

Mind Mapping หรือ แผนผังควำมคิด คืออะไร
Mind Mapping หรือ แผนผังความคิด คือ แผนภาพที่แสดงความคิด
ที่เชื่อมโยงกันเหมือนกับการเชื่อมโยงของเซลประสาทใน สมอง โดยใช้คา
ภาพ หรือสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกันแล้วแผ่เป็นรัศมีออกไปจากศูนย์กลาง การวาดแผนที่
ความคิดถูกใช้เป็นเครื่องมือนาเสนอประเด็นจากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หรือการนาเสนอ
ความคิด ที่ช่วยให้การสรุปประเด็นมีความชัดเจน
การเขียนแผนผังความคิดเกิดจากการใช้ทักษะของสมอง เป็นการทางานร่วมกัน
ของสมองทั้ง 2 ซีก คือ สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา ดังนี้
สมองซีกขวา
ทาหน้าที่ สังเคราะห์
คิดสร้างสรรค์
จินตนาการ
ความงาม ศิลปะ
จังหวะ

สมองซีกซ้าย
ทาหน้าที่ ในการ
วิเคราะห์คาภาษา
สัญลักษณ์
ระบบ ลาดับความ
เป็นเหตุเป็นผล
ตรรกวิทยาฯ

นอกจากนี้แผนผังความคิดยังเป็นกระบวนการจัดระบบการจา และการจัดกระทา
ข้อมูล เป็นการบูรณาการภาพ สี คาศัพท์ และเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมกับแผนผังความคิด

รูค้ วามหมายของแผนผังความคิดแล้วไปศึกษา
หลักการสร้าง Mind Mapping กันค่ะ

9

หลักกำรสร้ำง Mind Mapping
1. เริ่มต้นด้วยภาพสีตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ
2. ใช้ภาพให้มากที่สุด ใช้ภาพก่อนคาสาคัญ (Key word) หรือรหัส
เป็นการช่วยการทางานของสมอง ดึงดูดสายตาและช่วยจา
3. เขียนคาสาคัญตัวใหญ่ อ่านง่าย ชัดเจน ช่วยให้สามารถประหยัดเวลา
เมื่อย้อนกลับมาอ่านอีกครั้ง
4. เขียนคาสาคัญเหนือเส้น และแต่ละเส้นต้องเชื่อมต่อกับเส้นอื่น ๆ
5. คาสาคัญควรมีลักษณะเป็น “หน่วย” คาสาคัญ 1 คาต่อ 1 เส้น
6. ระบายสีให้ทั่ว Mind Mapping เพราะสีช่วยยกระดับความจา เพลินตา
กระตุ้นสมองซีกขวา
7. เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ควรปล่อยให้หัวคิดมีอิสระมากที่สุด
ที่มา : http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd/admin/news_files/403_18_4.pdf วันที่ 9 สิงหาคม 2555

ตัวอย่ำงกำรเขียน
แผนผังควำมคิด
ด้วยคอมพิวเตอร์

ตัวอย่ำงกำรเขียน
แผนผังควำมคิด
ด้วยมือ
ที่มา : http://www.flas.kps.ku.ac.th/forum/index.php?topic=51.0 วันที่ 9 สิงหาคม 2555
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คาถามประจากรอบที่ 1

1. แผนผังความคิด คืออะไร
ก. เป็นแผนภาพทีแ่ สดงโครงสร้างของอาคารโดยใช้คา ภาพ
หรือสัญลักษณ์
ข. เป็นแผนภาพที่แสดงความคิดเห็นของข้อมูลโดยใช้ภาพ
และสัญลักษณ์
ค. เป็นแผนภาพที่แสดงความสาคัญของหน่วยงานโดย
ใช้สัญลักษณ์
ง. เป็นแผนภาพที่แสดงความคิดที่เชื่อมโยงกันโดยใช้คา ภาพ
หรือสัญลักษณ์
2. สมองด้านใดมีหน้าที่ในการวิเคราะห์
ก. สมองด้านหน้า
ข. สมองด้านซ้าย
ค. สมองด้านขวา
ง. สมองด้านหลัง
คาตอบอยูห่ น้าถัดไปครับ
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คาตอบประจากรอบที่ 1
1. แผนผังความคิด คืออะไร
ตอบ : ข้อ ง. เป็นแผนภาพที่แสดงความคิดที่เชื่อมโยงกันโดย
ใช้คา ภาพ หรือสัญลักษณ์
ข้อ ก. เป็นแผนภาพที่แสดงโครงสร้างของอาคารโดยใช้คา ภาพ
หรือสัญลักษณ์
ไม่ถูก
ข้อ ข. เป็นแผนภาพที่แสดงความคิดเห็นของข้อมูลโดยใช้ภาพ
และสัญลักษณ์
ไม่ถูก
ข้อ ค. เป็นแผนภาพที่แสดงความสาคัญของหน่วยงานโดย
ใช้สัญลักษณ์
ไม่ถูก
2. สมองด้านใดมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอบ : ข้อ ข. สมองด้านซ้าย
ข้อ ก. สมองด้านหน้า
ไม่ถูก
ข้อ ค. สมองด้านขวา
ไม่ถูก
ข้อ ง. สมองด้านหลัง
ไม่ถูก

ไม่ยากใช่ไหมครับ
เราไปเรียนรูเ้ รือ่ งการใช้
รูปร่างอัตโนมัติกนั ครับ
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กรอบที่ 2

เรื่อง การใช้รูปร่างอัตโนมัติ (คาบรรยายภาพ)
เริ่มจาก คลิกแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ คลิกปุ่ม รูปร่าง
1

ใช้เมาส์คลิก รูปร่าง แล้วเลื่อนไปที่
คาบรรยายภาพ เลือกรูปร่างต่างๆ
ตามต้องการ ได้เลยค่ะ

2

เมื่อเลือกรูปร่างคาบรรยายภาพ เรียบร้อย
แล้ว เมาส์ก็จะเปลี่ยนเป็น + ให้วาด
ขนาดตามต้องการ (เราสามารถขยายหรือ
ลดลงได้) พิมพ์ข้อความลงไปได้เลยคะ
ไม่ต้องคลิกขวา
สาหรับรูปร่างคาบรรยายภาพ
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เมื่อต้องการปรับแต่งรูปร่างอัตโนมัติ ให้คลิกรูปร่างอัตโนมัติที่สร้างขึ้น
จากนั้นคลิก แท็บรูปแบบ สามารถปรับแต่งให้ สีสันได้อีก

และเรายังสามารถใช้รูปร่างอัตโนมัติอื่นๆ
ได้อีกนะคะ
เช่น รูปร่างพื้นฐาน ดาวและแบนเนอร์

แต่อย่าลืมนะคะว่า รูปร่างที่ไม่ใช่
รูปร่างคาบรรยายภาพ
เราจะพิมพ์ขอ้ ความลงไป
ก็ต้องคลิกขวา เลือก เพิ่มข้อความ
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คาถามประจากรอบที่ 2

เมื่อนักเรียนเลือกรูปร่างคาบรรยายภาพ เมาส์จะเปลี่ยนตัวชี้
เป็นลักษณะใด
ก. +
ข. =
ค. 
ง.

คาตอบอยูห่ น้าถัดไป
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คาตอบประจากรอบที่ 2

เมื่อนักเรียนเลือกรูปร่างคาบรรยายภาพ เมาส์จะเปลี่ยนตัวชี้
เป็นลักษณะใด
ตอบ : ข้อ ก. +
ข. =

ไม่ถูก

ค. 

ไม่ถูก

ง.

ไม่ถูก

ตอบถูกไหมเอ่ย
เราไปเรียนรู้เรื่อง
การสร้าง SmartArt กันค่ะ
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กรอบที่ 3

กำรสร้ำง SmartArt
SmartArt คือ การแสดงข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพ หรือ
กราฟฟิกที่มีลาดับขั้นตอน เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
ทาให้สามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น มีวิธีการดังนี้
1. คลิกแท็บแทรก > คลิกปุ่ม SmartArt
2. เลือกรูปแบบ SmartArt ที่ต้องการ > คลิกปุ่มตกลง



 เลือกรูปแบบ SmartArt ทีต่ ้องการ

 คลิกตกลง

กำรพิมพ์ข้อควำมลงใน SmartArt
คลิกเมาส์ตรงรูปทรงที่ต้องการ
แล้วพิมพ์ข้อความลงในรูปทรง
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กำรกำหนดสีและลักษณะของ SmartArt
เราสามารถกาหนดสีและลักษณะของ SmartArt ได้โดยคลิกที่ SmartArt แล้วใช้
คาสั่งต่างๆ ตรง กลุ่มลักษณะ SmartArt ใน แท็บออกแบบ ดังรูป

กาหนดลักษณะ SmartArt

เปลี่ยนรูปแบบ SmartArt
กาหนดสีSmartArt

กำรเพิ่ม และลบรูปทรง SmartArt
ถ้าจานวนรูปทรงที่อยู่ใน SmartArt ไม่พอดีกับความต้องการก็สามารถเพิ่มหรือลบ
รูปทรงได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้
การเพิ่มรูปทรง
1. คลิกรูปทรงตรงตาแหน่งที่ต้องการเพิ่มรูปทรง
2. คลิก แท็บออกแบบ
3. คลิก ลูกศรท้ายปุ่มเพิ่มรูปร่าง
4. เลือกตาแหน่งที่ต้องการวางรูปทรง
3. mu






หากต้องการลบรูปทรงไหนใน SmartArt ก็ให้คลิกที่รูปทรงนั้น
แล้วกดปุ่ม Delete
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คาถามประจากรอบ 3
การเรียกใช้งาน SmartArt มีวิธีการอย่างไร
ก. คลิกแท็บออกแบบ > SmartArt
ข. คลิกแท็บหน้าแรก > SmartArt
ค. คลิกแท็บมุมมอง > SmartArt
ง. คลิกแท็บแทรก > SmartArt

คาตอบอยูห่ น้าถัดไป
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คาตอบประจากรอบที่ 3
การเรียกใช้งาน SmartArt มีวิธีการอย่างไร
ตอบ : ข้อ ง. คลิกแท็บแทรก > SmartArt
ข้อ ก. คลิกแท็บออกแบบ > SmartArt ไม่ถูก
ข้อ ข. คลิกแท็บหน้าแรก > SmartArt ไม่ถูก
ข้อ ค. คลิกแท็บมุมมอง > SmartArt ไม่ถกู

เก่งมากค่ะ...ต่อไปเราไปเรียนรู้
เรื่องวิธีการสร้าง Mind Mapping
กันนะคะ
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กรอบที่ 4

เรื่อง วิธีการสร้าง Mind Mapping
1. เข้าโปรแกรม Microsoft word 2007
2. คลิกแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ ตั้งค่าหน้ากระดาษ เป็น A4 แนวนอน
ระยะขอบ 0.5 นิ้ว
3. เลือกเรื่องที่นักเรียนสนใจ และหารูปภาพที่นักเรียนต้องการนามา
จัดทา Mind Mapping (แผนผังความคิด) อาจจะเป็นพืช สัตว์ หรือ
สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันจานวน 2 เรื่อง
4. เรื่องที่ 1 คลิกแท็บเครื่องมือแทรก คลิกปุ่ม รูปร่าง เพื่อใช้
แถบเครื่องมือรูปร่างอัตโนมัติ
5. คลิกรูปร่างอัตโนมัติ เลือก คาบรรยายภาพ เลือกรูปร่าง/รูปแบบ
ที่นักเรียนต้องการ นามาวาดขนาดตามที่ต้องการ
6. นักเรียนพิมพ์ข้อความแสดงความคิดที่เชื่อมโยงกัน โดยใช้คา ภาพ
หรือสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกัน
7. จากนั้นตกแต่งกล่องคาบรรยายให้สวยงาม สมบูรณ์ รวมทั้งใส่สีขอบ
สีพื้นและสีตัวอักษรด้วย ดังตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่ 1
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8. เรื่องที่ 2 คลิกแท็บเครื่องมือแทรก คลิกปุ่ม SmartArt
9. นักเรียนพิมพ์ข้อความแสดงความคิดที่เชื่อมโยงกัน โดยใช้คา ภาพ
หรือสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกัน จากนั้นตกแต่ง SmartArt ให้สวยงาม
สมบูรณ์ ตัวอย่างที่ 2
ตัวอย่างที่ 2
• ภาคใต้
• ภาคกลาง
• ภาคเหนือ
• ภาคอีสาน

4 ภาค

• เหนือ --- > ข้าวเหนียว

สัญลักษณ์

• อีสาน --- > ข้าวเหนียว สัตว์
ดิบ
• ใต้ --- > แกงเหลือง

ลักษณะ

คาถาม

• กลาง --- > นิยมใส่กะทิ
• ใต้ มีรสจัด
• เหนือ นิยมรสอ่อน
• อีสาน ไม่นิยมเครื่องเทศ
• กลาง มีความหลากหลาย

คาถามประจากรอบที่ 4
1. นักเรียนตั้งค่าหน้ากระดาษ กาหนดระยะขอบ ตรงกับที่กาหนดหรือไม่
2. นักเรียนใช้รูปร่างอัตโนมัติ และ SmartArt สามารถตกแต่งสีเส้นขอบ
สีพื้นได้สวยงาม เหมาะสมหรือไม่
3. นักเรียนจัดรูปแบบน่าสนใจหรือไม่
4. มีรูปภาพประกอบที่เหมาะสมหรือไม่
5. นักเรียนพิมพ์ข้อมูลได้ครอบคลุม สอดคล้องกับแผนผังความคิดหรือไม่
คาถามในกรอบนีไ้ ม่ตอ้ งการคาตอบ
แต่ให้นักเรียนไปตรวจสอบผลงานของตนเอง
แล้วไปประเมินผลงานตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี้
อย่าลืมทาแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะคะ

22

เกณฑ์ในการให้คะแนนผลงาน
1. การใช้รูปร่างอัตโนมัติคาบรรยาย
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ใช้รูปร่างอัตโนมัติได้หลากหลายรูปแบบ ตกแต่งสวยงาม
โดยใช้เครื่องมือตกแต่งเพิ่มเติม 3 รายการ
ระดับคุณภาพ ดี
ใช้รูปร่างอัตโนมัติได้หลากหลายรูปแบบ ตกแต่งสวยงาม
โดยใช้เครื่องมือตกแต่งเพิ่มเติม 2 รายการ
ระดับคุณภาพ พอใช้
ใช้รูปร่างอัตโนมัติได้ ตกแต่งให้สวยงามโดยใช้เครื่องมือตกแต่ง
เพิ่มเติม 1 รายการ
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง ใช้รูปร่างอัตโนมัติได้
2. การเพิ่มข้อความ ลงในรูปร่างอัตโนมัติ คาบรรยายได้
ระดับคุณภาพ ดีมาก
สามารถปฏิบัติเองได้หลังจากได้ศึกษาบทเรียน
ระดับคุณภาพ ดี
สามารถปฏิบัติได้เมื่อได้รับคาแนะนาจากเพื่อน
ระดับคุณภาพ พอใช้
สามารถปฏิบัติได้และยังต้องการคาแนะนา การกระตุ้น
จากเพื่อนตลอดเวลา
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง สามารถปฏิบัติได้และยังต้องการคาแนะนา การกระตุ้นจากครู
ตลอดเวลา
3. การใช้ SmartArt ในการจัดทาแผนผังความคิด
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ใช้ SmartArt ได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่จัดทา ตกแต่ง
สวยงาม ผลงานมีรูปแบบแปลกใหม่ น่าสนใจมาก
ระดับคุณภาพ ดี
ใช้ SmartArt ได้ถูกต้องผลงานรูปแบบแปลกใหม่ น่าสนใจ
ระดับคุณภาพ พอใช้
ใช้ SmartArt ได้ผลงานมีรูปแบบแปลกใหม่น้อย
ระดับคุณภาพปรับปรุง ใช้ SmartArt ได้ ผลงานไม่มีรูปแบบแปลกใหม่
มีการลอกเลียนแบบ
4. รูปภาพที่ใช้ประกอบในการจัดทาแผนผังความคิด
ระดับคุณภาพ ดีมาก
สามารถแทรกรูปภาพประกอบได้ วางในตาแหน่งที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับเนื้อหา ตกแต่งรูปภาพสวยงาม
ระดับคุณภาพ ดี
สามารถแทรกรูปภาพประกอบได้เหมาะสมกับเนื้อหา
ตกแต่งรูปภาพสวยงาม
ระดับคุณภาพ พอใช้
สามารถแทรกรูปภาพประกอบได้ วางในตาแหน่งที่เหมาะสม
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง สามารถแทรกรูปภาพประกอบได้
5. เนื้อหา
ระดับคุณภาพ ดีมาก
เนื้อหาสาระของผลงานถูกต้องครบถ้วน การนาเสนอเนื้อหา
น่าสนใจ ลาดับเรื่องราวได้ต่อเนื่อง และมีรายละเอียด
สนับสนุนอย่างหลากหลาย
ระดับคุณภาพ ดี
เนื้อหาสาระของผลงานถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ การนาเสนอ
เนื้อหา น่าสนใจ มีรายละเอียดสนับสนุน
ระดับคุณภาพ พอใช้
เนื้อหาสาระของผลงานถูกต้องเป็นบางประเด็น การนาเสนอ
เนือ้ หาน่าสนใจ นาเสนอข้อมูลน้อยรายละเอียดสนับสนุนไม่หลากหลาย
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง เนื้อหาสาระของผลงานไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่นาเสนอข้อมูลน้อย
ไม่มรี ายละเอียดสนับสนุน
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แบบประเมิน เรื่อง Mind Mapping
ชื่อ-สกุล......................................................เลขที.่ ...............ชั้น ม. 2/......
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
1. คะแนนการทาแบบทดสอบก่อนเรียน ได้...........คะแนนจาก 10 คะแนน
2. คะแนนจากการศึกษาบทเรียนสาเร็จรูป โดยเปรียบเทียบระดับเป็นคะแนนคือ
ระดับคุณภาพ ดีมาก ได้คะแนน 4 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดี
ได้คะแนน 3 คะแนน
ระดับคุณภาพ พอใช้ ได้คะแนน 2 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง ได้คะแนน 1 คะแนน
2.1 การใช้รูปร่างอัตโนมัติคาบรรยาย
ระดับคุณภาพ...............ได้คะแนน......................
2.2 การเพิ่มข้อความ ลงในรูปร่างอัตโนมัติ คาบรรยายได้
ระดับคุณภาพ...............ได้คะแนน......................
2.3 การใช้ SmartArt ในการจัดทาแผนผังความคิด
ระดับคุณภาพ...............ได้คะแนน......................
2.4 รูปภาพที่ใช้ประกอบในการจัดทาแผนผังความคิด
ระดับคุณภาพ...............ได้คะแนน......................
2.5 เนื้อหา
ระดับคุณภาพ...............ได้คะแนน......................

รวมคะแนน ในข้อ 2 คือ.........................คะแนน จาก 20 คะแนน
3. คะแนนการทาแบบทดสอบหลังเรียน ได้...........คะแนนจาก 10 คะแนน
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แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง Mind Mapping
คาชี้แจง ทาเครื่องหมายกากบาท  ทับ ก ข ค หรือ ง ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
(กรุณาเขียนคะแนนลงในแบบประเมินที่ครูแจกให้)
1. ในการจัดทาแผนผังความคิด จะใช้รูปร่างอัตโนมัติประเภทใด
ก. ตาราง
ข. แผนภูมิ
ค. สัญลักษณ์
ง. คาบรรยายภาพ
2. เมื่อต้องการปรับแต่งรูปร่างอัตโนมัติ สามารถปฏิบัติได้อย่างไร
ก. คลิกรูปร่างอัตโนมัติ > คลิกแท็บออกแบบ
ข. คลิกรูปร่างอัตโนมัติ > คลิกแท็บรูปแบบ
ค. คลิกรูปร่างอัตโนมัติ > คลิกแท็บหน้าแรก
ง. คลิกรูปร่างอัตโนมัติ > คลิกแท็บมุมมอง
3. Mind Mapping คืออะไร
ก. แผนผังเมือง
ข. แผนผังความคิด
ค. แผนผังโครงสร้าง
ง. แผนผังระบบแผนที่
4. ข้อใดคือประโยชน์ ของ SmartArt
ก. ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยดูผลจากการจับกลุ่มกันของชุดข้อมูล
ข. ใช้ดูแนวโน้มข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบไม่ต้องการรายละเอียด
ค. เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลแต่ละชนิดอย่างชัดเจน
ง. แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นลาดับขั้นตอน
5. ต้องการเพิ่มรูปทรง SmartArt จะปฏิบัติอย่างไร
ก. คลิกเมาส์ขวารูปร่างที่ต้องการเพิ่ม > เพิ่ม SmartArt
ข. คลิกเมาส์ซ้ายรูปร่างที่ต้องการเพิ่ม > เพิ่ม SmartArt
ค. คลิกเมาส์ขวารูปร่างที่ต้องการเพิ่ม > เพิ่มรูปร่าง
ง. คลิกเมาส์ซ้ายรูปร่างที่ต้องการเพิ่ม > เพิ่มรูปร่าง
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6. ข้อใดเป็นหลักในการจัดทา Mind Mapping
ก. ใช้ภาพให้มากที่สุด ใช้ภาพก่อนคาสาคัญ
ข. เริ่มต้นด้วยภาพสีตรงด้านซ้ายหน้ากระดาษ
ค. เขียนคาสาคัญให้มีขนาดเท่ากันกับเนื้อหาเพื่อให้อ่านง่าย
ง. คาสาคัญควรมีลักษณะเป็น “หน่วย” คาสาคัญ 2 คาต่อ 1 เส้น
7. แผนผังความคิดถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยบันทึกความคิดเพื่อ
ก. ความไม่ยุ่งยาก
ข. เห็นภาพความคิดที่หลากหลายมุมมอง
ค. การบันทึกที่ยังไม่จัดเป็นระบบระเบียบ
ง. เพื่อเห็นวิธีการที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้าง
8. เมื่อต้องการแทรกรูปร่างอัตโนมัติ ควรคลิกที่แท็บเครื่องมือใดขึ้นมาใช้
ก. แท็บ แทรก
ข. แท็บ มุมมอง
ค. แท็บ หน้าแรก
ง. แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ
9. เมื่อต้องการลบรูปทรงของ SmartArt สามารถปฏิบัติได้อย่างไร
ก. แท็บเค้าโครง > ลบรูปทรง
ข. แท็บออกแบบ > ลบรูปทรง
ค. คลิกรูปทรงที่ต้องการลบ > กดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์
ง. คลิกรูปทรงที่ต้องการลบ > กดปุ่ม Spacebar ที่แป้นพิมพ์
10. ข้อใดคือ วิธีการสร้าง SmartArt ที่ถูกต้อง
ก. แท็บแทรก > SmartArt
ข. แท็บเค้าโครง > SmartArt
ค. แท็บหน้าแรก > SmartArt
ง. แท็บออกแบบ > SmartArt

เรียบร้อยแล้ว
ไปตรวจคาตอบกันเลยค่ะ
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เฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาตอบ
ง
ข
ข
ง
ค
ก
ข
ก
ค
ก

คนเก่ง...ทาได้กคี่ ะแนนครับ
เราไปเรียนรู้เรื่องผังงานควรรู้
กันต่อเลยนะครับ
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