
แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 2 
 

ชื่อรายวิชา   เทคโนโลยี 1        รหัสวิชา   ง21201      ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาปีที่ 1      
ภาคเรียนที ่  1                    ปีการศึกษา   2560      สัปดาห์ที ่  2                       เวลา   1    คาบ        
จ านวน   1   ชั่วโมง            กลุ่มสาระฯ/กลุ่มวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์)   
หน่วยการเรียนรู้ที่   1    การพิมพ์งานเอกสารและการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์          
เรื่อง   พ้ืนฐานการสร้างเอกสาร        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. สามารถบอกประโยชน์ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้ (K) 
2. สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้ (P) 
3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 

 
4. สาระส าคัญ 

 การพิมพ์เอกสารโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่าเวิร์ดโปรเซสเซอร์ (Word Processer) ปัจจุบัน
นิยมใช้โปรแกรมท่ีมีชื่อว่าไมโครซอฟต์เวิร์ด ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการสร้างเอกสาร แก้ไข คัดลอก 
เพ่ิมเติม จัดรูปแบบและตกแต่งเอกสาร ตลอดจนสามารถเก็บบันทึกเอกสารไว้ใช้งานในครั้งต่อไปได้ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
พ้ืนฐานการสร้างเอกสาร 
 

6. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ( 5 นาที ) 

 1. นักเรียนตอบค าถามครูว่า นักเรียนว่าเคยพิมพ์งานหรือเอกสารในคอมพิวเตอร์หรือไม่ และใช้
 โปรแกรมอะไรในการพิมพ์เอกสาร จากนั้นครูถามต่อว่าในชีวิตประจ าวันของนักเรียนใช้โปรแกรมใน
 การพิมพ์เอกสารเหล่านี้มากน้อยเพียงใด 

 ขั้นการเรียนการสอน ( 40 นาที ) 
2. นักเรียนฟังครูอธิบายถึงความหมายและประโยชน์ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด พร้อมกับตั้ง

 ค าถามถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
  3. นักเรียนดูครูสาธิตวิธีการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด พร้อมกับอธิบายวิธีการ
 เรียกใช้งาน และส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด รวมไปถึงแถบเครื่องมือต่าง ๆ 



4. นักเรียนทุกคนเปิดคอมพิวเตอร์แล้วเปิดใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด พร้อมกับศึกษาวิธีการใช้
 งานต่าง ๆ พร้อมกับจดส่วนประกอบหลักหรือแถบเครื่องมือที่ส าคัญลงในสมุด 

5. นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรื่อง พ้ืนฐานการสร้างเอกสาร 
 ขั้นสรุป  ( 5 นาที ) 

6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป เรื่อง พ้ืนฐานการสร้างเอกสาร ในทุกๆข้ึนตอนหลักที่ส าคัญ รวมทั้ง
 วิธีการเรียกใช้งานที่ถูกต้อง  

 
7.สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. คอมพิวเตอร์ 
2. โปรเจคเตอร์ 
3. เว็บไซต์ www.kruchertsak.com 
4. โปรแกรม Microsoft  Word 

          5.  ใบงาน เรื่อง พื้นฐานการสร้างเอกสาร 
 

 
8.การวัดผลและประเมินผล 

8.1 การวัดผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. สามารถบอกประโยชน์
ของโปรแกรมไมโครซอฟต์
เวิร์ดได้ (K) 

ตรวจใบงานที่ 1 เรื่อง 
พ้ืนฐานการสร้างเอกสาร 
 
 
 

แบบตรวจใบงานที่ 1 
เรื่อง พ้ืนฐานการสร้าง
เอกสาร 
 
 

ท าใบงานได้ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 
 
 

2. สามารถเรียกใช้งาน
โปรแกรมไมโครซอฟต์
เวิร์ดได้ (P) 

สังเกตการณก์ารเรียกใช้
งานโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ด 
 

แบบสังเกตการใช้งาน
โปรแกรมไมโครซอฟต์
เวิร์ด 

ได้คะแนนคุณภาพ
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 

3.มีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย (A) 

ประเมินความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

แบบประเมินความ
รับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 

ได้คะแนนคุณภาพ
ระดับ 2 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 



8.2 เกณฑ์การประเมินผล (รูบริกส์) 
ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 

 
ระดับ4(ดีมาก) 

 
ระดับ3(ด)ี 

 
ระดับ2(พอใช้) 

 
ระดับ1(ปรับปรุง) 

1. สามารถบอกประโยชน์
ของโปรแกรมไมโครซอฟต์
เวิร์ดได้ (K) 

สามารถบอก
ประโยชน์ของ
โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ดได้ 
ถูกต้อง 5 ข้อ 

สามารถบอก
ประโยชน์ของ
โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ด
ไดถู้กต้อง 3-4 ข้อ 

สามารถบอก
ประโยชน์ของ
โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ดได้ 
ถูกต้อง 1-2 ข้อ 

ไมส่ามารถบอก
ประโยชน์ของ
โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ด
ได้ 

2. สามารถเรียกใช้งาน
โปรแกรมไมโครซอฟต์
เวิร์ดได้ (P) 

สามารถเรียกใช้งาน
โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ดได้
ถูกต้อง 

 

สามารถเรียกใช้
งานโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ด
ได้บ้างเป็บางส่วน 

สามารถเรียกใช้งาน
โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ดได้
บ้างเป็นส่วนน้อย 

ไมส่ามารถเรียกใช้
งานโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ด
ได้ 

3. มีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย (A) 

นักเรียนส่งใบงาน
ตรงเวลา สะอาด
เรียบร้อย 

นักเรียนส่งใบงาน
ตรงเวลาแต่ไม่
ค่อยเรียบร้อย 

นักเรียนส่งใบงาน
ไม่ตรงเวลา 

นักเรียนไม่ส่งใบ
งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
9.1 ผลที่เกิดข้ึนแก่ผู้เรียน (นักเรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามจุดประสงค์มากน้อยเพียงใด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

9.2 ปัญหาที่พบจาการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

ลงช่ือ…………………………..……………….ผู้สอน 

       (นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์) 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ใบงาน 
เรื่อง พ้ืนฐานการสร้างเอกสาร 

 
บอกประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Word 
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