
แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 4 
 

ชื่อรายวิชา   เทคโนโลยี 1        รหัสวิชา   ง21201      ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาปีที่ 1      
ภาคเรียนที ่  1                    ปีการศึกษา   2560      สัปดาห์ที ่  3                       เวลา   3    คาบ        
จ านวน   20   ชั่วโมง            กลุ่มสาระฯ/กลุ่มวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์)   
หน่วยการเรียนรู้ที่   1    การพิมพ์งานเอกสารและการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์          
เรื่อง   การสร้างตาราง          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. อธิบายวิธีการสร้างตารางได้ (K) 
2. สามารถสร้างตารางได้ (P) 
3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 
 

4. สาระส าคัญ 
 การสร้างตาราง เป็นรูปแบบการแสดงข้อมูลชนิดหนึ่ง มักใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลตัวเลข และ
ตัวอักษร เช่น ตารางเรียน ตาราง บัญชีรายรับ - รายจ่าย ตารางแสดงยอดขายสินค้า เป็นต้น 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
การสร้างตาราง 
 

6. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ( 5 นาที ) 

1. นักเรียนดูตารางเรียน จากนั้นครถูามนักเรียนว่ามีนักเรียนคนไหนรู้หรือไม่ว่า ตารางแบบ  
         นี้สร้างอย่างไร มีนักเรียนคนไหนที่เคยสร้างตารางบ้าง และใช้โปรแกรมอะไรในการสร้างตาราง 

 
 ขั้นการเรียนการสอน ( 40 นาที ) 

2. นักเรียนดูและฟังครูอธิบายถึงวิธีการสร้างตาราง โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดในการสร้าง
 ตาราง 
  3. นักเรียนเปิดโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด จากนั้นครูสาธิตการสร้างตารางให้นักเรียนศึกษาและท า
 ตามตัวอย่างท่ีครูสอน  



 4. นักเรียนลองสร้างตารางขึ้นมาคนละ 1 ตาราง พร้อมกับใส่ข้อมูลต่างๆ ลงในตาราง เช่น ข้อความ 
 รูปภาพ การใส่สีตารางต่าง ๆ เป็นต้น จากนั้นครูเดินตรวจงานและค าแนะน านักเรียน 

5. นักเรียนท าใบงานที่ 3 เรื่อง การสร้างตาราง 
 ขั้นสรุป ( 5 นาที ) 

6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป เรื่อง การสร้างตารางในทุก ๆ ขั้นตอน 
 

7. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1 คอมพิวเตอร์ 
2.โปรเจคเตอร์ 
3.ใบงานที่ 4 เรื่อง การสร้างตาราง 
4. โปรแกรม Microsoft Word 

           5. เว็บไซต์ www.kruchertsak.com 
 

8. การวัดผลและประเมินผล 
8.1 การวัดผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. อธิบายวิธีการสร้าง
ตารางได้(K) 

ตรวจใบงานที่ 4 เรื่อง 
การสร้างตาราง 
 
 
 

แบบตรวจใบงานที่ 4 
เรื่อง การสร้างตาราง 
 
 

ท าใบงานได้ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 
 
 

2. สามารถสร้างตารางได้
(P) 

ตรวจใบงานที่ 4 เรื่อง 
การสร้างตาราง 
 

แบบตรวจใบงานที่ 4 
เรื่อง การสร้างตาราง 
 

ท าใบงานได้ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 
 

3. มีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย (A) 

ประเมินความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

แบบประเมินความ
รับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 

ได้คะแนนคุณภาพ
ระดับ 2 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 

ลงช่ือ…………………………..……………….ผู้สอน 

       (นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบงาน  

เรื่อง การสร้างตาราง 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนสร้างตารางเรียนลงในโปรแกรม Microsoft Word 

          เวลา           
 
 วันที ่

คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 

08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 

จันทร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

พักกลางวัน 

ศิลปะ พลศึกษา คอมพิวเตอร์ 

อังคาร ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

พุธ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

พฤหัสบด ี ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

ศุกร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 


