
แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 9 
 

ชื่อรายวิชา   เทคโนโลยี 1        รหัสวิชา   ง21201      ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาปีที่ 1      
ภาคเรียนที ่  1                    ปีการศึกษา   2560      สัปดาห์ที ่  9                       เวลา   1    คาบ        
จ านวน   1   ชั่วโมง            กลุ่มสาระฯ/กลุ่มวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์)   
หน่วยการเรียนรู้ที่   1    การพิมพ์งานเอกสารและการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์          
เรื่อง   การพิมพ์นามบัตร         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. อธิบายวิธีการสร้างนามบัตรในโปรแกรม Microsoft Publisher ได ้(K) 
2. สามารถสร้างนามบัตรในโปรแกรม Microsoft Publisher ได ้(P) 
3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 

 
4. สาระส าคัญ 

 Publisher ท าให้ง่ายต่อการผลิตนามบัตรที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะสร้างการออกแบบเอง หรือใช้หนึ่ง
ใน Publisher ออกแบบ สามารถใช้แบบแผนชุดสีและฟอนต์เพ่ือเลือกสีและฟอนต์ที่แสดงรูปภาพของบริษัท
ของตนเองเพ่ิมเติม สามารถก าหนดนามบัตรของตนเองส าหรับการตลาดที่เฉพาะเจาะจงหรือต าแหน่งที่ตั้ง 
และสามารถเพ่ิมชื่อและต าแหน่งงานส าหรับพนักงานใหม่ได ้
 

5. สาระการเรียนรู้ 
การพิมพ์นามบัตร 
 

6. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ( 5 นาที ) 

1.นักเรียนตอบค าถามความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการสร้างนามบัตรว่ามีนักเรียนคนใดที่เคยสร้างนามบัตร
 บ้าง และใช้โปรแกรมอะไรในการสร้างนามบัตร  จากนั้นครูให้นักเรียนดูตัวอย่างนามบัตรที่ท าจาก
 โปรแกรม Microsoft Publisher 
 ขั้นการเรียนการสอน ( 40 นาที ) 

2. นักเรียนฟังครูอธิบายวิธีการสร้างนามบัตรเบื้องต้นว่าต้องมีส่วนประกอบส าคัญอะไรบ้าง  
3. นักเรียนดูและฟังครูสาธิตวิธีการสร้างนามบัตรโดยใช้โปรแกรม Microsoft Publisher ว่ามีวิธีการ

 สร้างอย่างไร เช่น วิธีการแทรกเนื้อหา การแทรกรูปภาพต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่ง เป็นต้น 



4. นักเรียนท างานที่ 8 เรื่อง การสร้างนามบัตร 
 ขั้นสรุป ( 5 นาที ) 

5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป เรื่อง การสร้างนามบัตร ว่ามีวิธีการสร้างอย่างไร 
 

7. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. คอมพิวเตอร์ 
2. โปรเจคเตอร์ 
3. งานที่ 8 เรื่อง การพิมพ์นามบัตร 
4. โปรแกรม Microsoft Publisher 
5. เว็บไซต์ www.kruchertsak.com 
 

 
8. การวัดผลและประเมินผล 

8.1 การวัดผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. อธิบายวิธีการสร้าง
นามบัตรในโปรแกรม 
Microsoft Publisher ได้ 
(K) 
 

ตรวจงานที่ 8 เรื่อง การ
สร้างนามบัตร 
 
 
 

แบบตรวจงานที่ 8 
เรื่อง การสร้างนามบัตร 
 

ท าใบงานได้ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 
 
 

2. สามารถสร้างนามบัตร
ในโปรแกรม Microsoft 
Publisher ได ้(P) 
 

ตรวจงานที่ 8 เรื่อง การ
สร้างนามบัตร 
 

แบบตรวจงานที่ 8 
เรื่อง การสร้างนามบัตร 
 

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. อธิบายวิธีการสร้าง
นามบัตรในโปรแกรม 
Microsoft Publisher ได ้
(K) 
 

อธิบายวิธีการสร้าง
นามบัตรในโปรแกรม 
Microsoft 
Publisher ไดถู้กต้อง 

อธิบายวิธีการ
สร้างนามบัตรใน
โปรแกรม 
Microsoft 
Publisher ได ้
บ้างเป็นส่วนใหญ่ 

อธิบายวิธีการ
สร้างนามบัตรใน
โปรแกรม 
Microsoft 
Publisher ได ้
บ้างเป็นส่วนน้อย 

ไม่สามารถอธิบาย
วิธีการสร้าง
นามบัตรใน
โปรแกรม 
Microsoft 
Publisher ได ้
  

2. สามารถสร้างนามบัตร
ในโปรแกรม Microsoft 
Publisher ได ้(P) 
 

สามารถสร้างนามบัตร
ในโปรแกรม 
Microsoft Publisher 
ได้ 

 

สามารถสร้าง
นามบัตรใน
โปรแกรม 
Microsoft 
Publisher ได้
บ้างส่วนใหญ่ 
 

สามารถสร้าง
นามบัตรใน
โปรแกรม 
Microsoft 
Publisher ได ้
บ้างเป็นส่วนน้อย 

ไมส่ามารถสร้าง
นามบัตรใน
โปรแกรม 
Microsoft 
Publisher ได ้
  
 
 
 

3. มีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย (A) 
 

นักเรียนส่งงานตรง
เวลา สะอาดเรียบร้อย 

นักเรียนส่งงาน
ตรงเวลาแต่ไม่
ค่อยเรียบร้อย 

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 การพิมพ์นามบัตร         

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิมพ์นามบัตรตามตัวอย่างที่ก าหนดให้ถูกต้อง ตามส่วนประกอบลงในโปรแกรม 
Microsoft Publisher 
 

 


