
แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 14 
 

ชื่อรายวิชา   เทคโนโลยี 1        รหัสวิชา   ง21201      ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาปีที่ 1      
ภาคเรียนที ่  1                    ปีการศึกษา   2560      สัปดาห์ที ่  14                    เวลา   1    คาบ        
จ านวน   1   ชั่วโมง            กลุ่มสาระฯ/กลุ่มวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์)   
หน่วยการเรียนรู้ที่   2    การใช้โปรแกรมตารางค านวณ 
เรื่อง   การสร้างเกมในโปรแกรม Microsoft Excel        ครูผู้สอน  นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์    
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ   สืบค้นข้อมูล   

การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
 

2. ตัวช้ีวัด  
ง 3.1 ม.2/4 ใช้ซอฟต์แวร์ในการท างาน 

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกวิธีการสร้างเกมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได ้(K) 
2. สร้างเกมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได ้(P) 
3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 

 
4. สาระส าคัญ 

           การสร้างเกมการศึกษาส าหรับนักเรียน โดยใช้โปรแกรม  Microsoft Excel  เป็นการสร้างเกมใน
รูปแบบที่ง่าย และผู้ใช้สามารถสร้างได้ด้วยตนเอง โดยเกมที่สร้างนั้นจะเน้น เพ่ือเป็นเกมประกอบการเรียนการ
สอนนอกจากจะสร้างความสนใจ ความตื่นเต้นและช่วยเปลี่ยนบรรยากาศในห้องเรียนแล้ว ยังช่วยพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนได้อย่างกว้างขวางจากทักษะพ้ืนฐานสู่ความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้เรียนมีโอกาส
เรียน คิดหาค าตอบ และท าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง 

 
5. สาระการเรียนรู้ 

การสร้างเกมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel  
 

6. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ( 5 นาที ) 
 1. นักเรียนและครูได้ร่วมกันทบทวนความรู้เดิมในอาทิตย์ที่ผ่านมาเก่ียวกับโปรแกรม Microsoft 
 Excel ครูถามนักเรียนว่าโปรแกรม Microsoft Excel สามารถท าอะไรได้บ้าง 

 
2. นักเรียนตอบค าถามครูว่า นักเรียนเคยสร้างเกมหรือไม่ และมีนักเรียนคนไหนอยากสร้างเกมบ้าง 

 จากนั้นครูบอกว่า นักเรียนรู้ไหมว่าโปรแกรม Microsoft Excel สามารถสร้างเกมได้  



3. นักเรียนได้รู้ถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ครูได้แจ้งให้ทราบ 
 
ขั้นการเรียนการสอน ( 40 นาที ) 
4. นักเรียนดูตัวอย่างเกมที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft Excel และครูได้ให้นักเรียนได้ลองช่วยกัน

 เล่นเกมที่ครูได้เปิดตัวอย่างให้ดู 
5. นักเรียนฟังและดูครูสาธิตการสร้างเกมในโปรแกรม Microsoft Excel ว่ามีวิธีการสร้างอย่างไรบ้าง

 พร้อมกับปฏิบัติตามไปพร้อมๆกับครู 
6. นักเรียนตอบค าถามครูเก่ียวกับการสร้างเกมด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ระหว่างที่ครูสาธิต

 การสร้างเกมอยู่ เพ่ือเป็นการกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน 
7. นักเรียนสร้างเกมอาเซียนศึกษาน่ารู้ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel จากนั้นครูให้นักเรียนสร้าง

 เกมให้ครบทั้ง สิบประเทศในอาเซียน เพ่ือเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ให้เข้า
 กับกลุ่มสาระอ่ืนๆ ก็คือกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนั่นเอง 

 
 ขั้นสรุป ( 5 นาที ) 
 8. นักเรียนเปิดงานออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ พร้อมให้ครูตรวจแล้วให้คะแนน 
 9. ครูได้สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียน คือ การไม่น างานของผู้อ่ืนมาส่ง และไม่ควร
 ทุจริตพิมพ์ค าตอบและคะแนนในเกมมาส่งครู ควรที่จะพิมพ์ฟังก์ชันให้ครบถ้วนทุกข้อตามที่ครูได้
 สาธิต ถ้าใครทุจริตครูจะหักคะแนน  
 10. นักเรียนได้ซักถามครูในเรื่องที่สงสัยและไม่เข้าใจ  

11. นักเรยีนและครูร่วมกันสรุป เรื่อง เทคนิคการสร้างเกมในโปรแกรม Microsoft Excel   
                                          

7. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. คอมพิวเตอร์ 
2. โปรเจคเตอร์ 
3. โปรแกรม Microsoft Excel 
4. ตัวอย่างเกมที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft Excel  
5. เว็บไซต์ www.kruchertsak.com 

 
 

8. การวัดผลและประเมินผล 
8.1 การวัดผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. บอกวิธีการสร้างเกม
โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel ได ้(K) 
 

ประเมินการตอบค าถาม
เกี่ยวกับการสร้างเกมใน
โปรแกรม Microsoft 
Excel 

แบบประเมินการตอบ
ค าถามเกี่ยวกับการ
สร้างเกมในโปรแกรม 
Microsoft Excel 

ได้คะแนนคุณภาพ
ระดับ 2 ขึ้นไป 



2. สร้างเกมโดยใช้
โปรแกรม Microsoft 
Excel ได ้(P) 
 

ตรวจงาน เรื่อง การ
สร้างเกมในโปรแกรม 
Microsoft Excel 

แบบตรวจงาน เรื่อง 
การสร้างเกมใน
โปรแกรม Microsoft 
Excel 

ท าใบงานได้ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 
 

3. มีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย (A) 
 

ประเมินความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

แบบประเมินความ
รับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 

ได้คะแนนคุณภาพ
ระดับ 2 ขึ้นไป 

 
8.2 เกณฑ์การประเมินผล (รูบริกส์) 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ4 (ดีมาก) 
 

ระดับ3 (ดี) 
 

ระดับ2 (พอใช้) 
 
ระดับ1 (ปรับปรุง) 

1. บอกวิธีการสร้างเกม
โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel ได ้(K) 
 

บอกวิธีการสร้างเกม
โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 
ไดถู้กต้อง 5 ข้อ 
 

บอกวิธีการสร้าง
เกมโดยใช้
โปรแกรม 
Microsoft Excel 
ไดถู้กต้อง 2-4 ข้อ 
 

บอกวิธีการสร้าง
เกมโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 
ไดถู้กต้อง 1 ข้อ 
 

ไม่สามารถบอก
วิธีการสร้างเกม
โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 
ได้ 
 

2. สร้างเกมโดยใช้
โปรแกรม Microsoft 
Excel ได ้(P) 
 

สร้างเกมโดยใช้
โปรแกรม 
Microsoft Excel 
ได้ถูกต้องทุก
ขั้นตอน 

 

สร้างเกมโดยใช้
โปรแกรม 
Microsoft Excel 
ได้ถูกต้องบ้างเป็น
ส่วนใหญ่ 

สร้างเกมโดยใช้
โปรแกรม 
Microsoft Excel 
ไดถู้กต้องบ้างเป็น
ส่วนน้อย 

ไมส่ามารถสร้าง
เกมโดยใช้
โปรแกรม 
Microsoft Excel 
ได้ 

3. มีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย (A) 
 

นักเรียนส่งงานตรง
เวลา ถูกต้อง 
สวยงาม เรียบร้อย 

นักเรียนส่งงาน
ตรงเวลา ถูกต้อง 
แต่ไม่ค่อย
เรียบร้อย 

นักเรียนส่งงานไม่
ตรงเวลา 

นักเรียนไม่ส่งงาน 

 

 

 



9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

9.1 ผลที่เกิดข้ึนแก่ผู้เรียน (นักเรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามจุดประสงค์มากน้อยเพียงใด) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
    9.2 ปัญหาที่พบจาการสอน 

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

 
9.3 แนวทางแก้ไขปัญหา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

ลงช่ือ…………………………..……………….ผู้สอน 

        ( นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์ ) 

                    .........../................................./…………… 

        

 
 
 
 
 
 
 



ช่ือ – นามสกลุ ........................................................................... ช้ัน......................................... เลขท่ี................ 
 
 

ใบงาน 
เรื่อง การสร้างเกมในโปรแกรม Microsoft Excel 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนสร้างเกมเลขปริศนา  ตามตัวอย่างที่ก าหนดให้ถูกต้อง ตามส่วนประกอบลงในโปรแกรม 
Microsoft Excel 
 
 

 


