
หนวยการเรียนรูที่ 1  

เรื่อง  ปฐมนิเทศ 

แผนการจัดการเรียนรูที ่1 

การพิมพงานเอกสารและการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ 

จัดทําโดย นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 



จุดประสงคการเรยีนรู  

1.  มีความเขาใจในเรื่องขอบเขตของรายวิชาเทคโนโลยี 1  

2.  ทราบถึงจุดเนนและแนวปฏิบัติในการเรียนวิชาเทคโนโลยี 1  

3.  มีความเขาใจวิธกีารวดัผลและประเมินผลการเรียนรูในวิชา 
    เทคโนโลยี 1  
4.  มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 



เรื่อง  ปฐมนิเทศ 

ชื่อรายวิชา   เทคโนโลยี 1 
รหัสวิชา   ง21201       
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   มัธยมศึกษาปท่ี 1      
ภาคเรียนที่   1                     
ปการศึกษา   2560    
คาน้ําหนัก    0.5    หนวยกิต    
เวลาเรียน   1   คาบ/สัปดาห       
จํานวน   20   ชั่วโมง             
กลุมสาระฯ/กลุมวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุมวิชาคอมพิวเตอร)   
ครูผูสอน นายเชิดศักด์ิ  ทองสิงห    

ขอมูลพื้นฐานรายวชิา 



โครงสรางรายวิชา 

เน้ือหา 
วิธีการเก็บ

คะแนน 

ช้ินงาน 

ครูผูสอน ลักษณะ/

ประเภท 

จํานวน          

ช้ินงาน 
หนวยการเรียนรูท่ี  1  การพิมพงานเอกสารและการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ 
ปฐมนิเทศ    
2. พื้นฐานการสรางเอกสาร  
3. การพิมพจดหมายลาครู 
4. การสรางตาราง 
5. การพิมพรายงาน 
6. การสรางการดอวยพร 
7. การพิมพปฏิทินสวนตัวและปฏิทินรายป 
8. การสรางแผนพับ  

9. การพิมพนามบัตร 

- 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

- 

5 คะแนน 

- 

5 คะแนน 

- 

ช้ินงาน 

ช้ินงาน 

- 

ช้ินงาน 

ปฏิบัติ 

ช้ินงาน 

- 

1 

1 

- 

1 

- 

1 

ครูเชิดศักดิ์ 

สอบกลางภาค 20 คะแนน - - ครูเชิดศักดิ์ 



โครงสรางรายวิชา (ตอ) 
หนวยการเรียนรูที่  2  การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 

10. การใชเมนูและฟงกชันโปรแกรมตารางงาน  

11. เทคนิคการคํานวณในโปรแกรม Microsoft 

Excel 

12. การสรางบัญชีรายรับ-รายจายโดยใชโปรแกรม

Microsoft Excel  

13. การสรางกราฟวงกลมและกราฟแทงในโปรแกรม 

Microsoft Excel 

14. การสรางเกมในโปรแกรม Microsoft Excel

  

- 

- 

5 คะแนน 

- 

- 

- 

5 คะแนน 

- 

- 

ชิ้นงาน 

- 

- 

- 

ชิ้นงาน 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

ครูเชิดศักดิ์ 

หนวยการเรียนรูที่  3  การสรางงานนําเสนอ 

15. การใชเมนูและฟงกชันโปรแกรมในการสรางงาน
นําเสนอ 
16. การสรางงานนําเสนอ (Presentation) 
17. การใสการเคล่ือนไหวใหกับงานนําเสนอ 
18. การนําเสนองาน  

- 

- 

- 

- 

10 คะแนน 

- 

- 

- 

- 

ชิ้นงาน 

- 

- 

- 

- 

- 

ครูเชิดศักดิ์ 

สอบปลายภาค 20 คะแนน - - ครูเชิดศักดิ์ 

รวม 100 คะแนน - - ครูเชิดศักดิ์ 



การวัดผลประเมินผล 

หัวขอ คะแนน 

คะแนนสมุด  10   คะแนน 

คะแนนจิตพิสัย  10   คะแนน 

คะแนนชิ้นงาน 40   คะแนน 

คะแนนสอบกลางภาค 20   คะแนน 

คะแนนสอบปลายภาค 20   คะแนน 

รวม 100 คะแนน 



ประวัติความเปนมาของ Microsoft Office 
 ไมโครซอฟท ออฟฟศ (Microsoft Office) เรียกอีกอยางหนึ่งวา โปรแกรม
สํานักงาน เปนโปรแกรมดานงานหลากหลาย รูปแบบทั้งเอกสาร ตารางกราฟ สไลดโชว 
การสรางแผนผับหรืองานนําเสนอและอีกมามาย สรุปงาย ๆ คือ เปนชุดโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นมาเพ่ืองานเอกสารโดยเฉพาะ 

 ชุดโปรแกรมนี้นั้นมักจะออกเวอรชั่นใหม ๆ มาพรอม ๆ กันกับระบบปฏิบัติการ 
Microsoft Windows รุนตาง ๆ ควบคูกัน 

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต koombo.jimdo.com ขอบคุณภาพจากเว็บไซต alicentit.blogspot.com 



1. Microsoft Office 1.0 ( ป 1990 ) 

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต alicentit.blogspot.com 

 วันนี้ถือเปนวันกอกําเนิดโปรแกรมออฟฟศ โดยวันเปดออกจําหนายเร่ิมต้ังแตวันที่ 
9 พฤษจิกายน ป 1990 (พ.ศ. 2531) ก็คือ Office 1.0 ชุดโปรแกรมดานงานเอกสารที่ไดมา
นั่นก็มีอยูดวยกัน 3 อยางหลัก ๆ ดวยกัน ไดแก 
      - Word 1.1 
      - Excel 2.0 
      - Power Point 2.0 

ประวัติความเปนมาของ Microsoft Office (ตอ) 



Microsoft Office 2010 ( ป 2010 ) 

ไมโครซอฟท เวิรด (Microsoft Word) เปนโปรแกรมท่ีนิยมในการประมวลผลคํา

มีความสามารถในการจัดรูปแบบตัวอักษร ยอหนา ใสรูปภาพ จดหมายเวียน 

ไมโครซอฟท เอ็กเซล (Microsoft Excal) เปนโปรแกรมท่ีใชในการจัดทําตาราง

งานมีความสามารถในการคํานวณสูตรตางๆ พรอมท้ังฟงกชันท่ีชวยในการคํานวณ

ทางคณิตศาสตรอีกดวย 

ไมโครซอฟท แอคเซส (Microsoft Access) เปนโปรแกรมฐานขอมูล เปนท่ีนิยม

สําหรับการทํางานในระดับสํานักงาน และ องคกรขนาดเล็ก สามารถเก็บขอมูล 

ประมวลผลขอมูล ออกแบบฟอรมเก็บขอมูล พิมพรายงาน จัดทําเว็บไซตในการรับ/

สง ขอมูล และยังสามารถเขียนกลุมโปรแกรม (Module) เพ่ือใชในการทํางานได 

ไมโครซอฟท พาวเวอรพอยต (Microsoft PowerPoint) เปนโปรแกรมนําเสนอ

ผลงาน สามารถนําเสนอผลงานในแบบตาง ๆ รวมถึงมีแมแบบท่ีชวยผูใชใชงาน

อยางงายดาย และมีแอฟเฟคแบบตาง ๆ ชวยตกแตงใหงานนําเสนอมีความสวยงาม

ไมโครซอฟท เอาทลุค (Microsoft Outlook) เปนโปรแกรมรับ/สงอีเมล 

มีความสามารถในการเชื่อมตอเครื่องแมขายอีเมลตาง ๆ  

ไมโครซอฟท พับบลิชเชอร (Microsoft Publisher) เปนโปรแกรมคลาย 

ไมโครซอฟท เวิรด เชนกัน แตจะเนนไปทางดานการสรางศิลปบนสิ่งพิมพท่ีใช 

ในชีวิตประจําวันมากกวา เชน นามบัตร  

ไมโครซอฟท วิซิโอ (Microsoft Visio) เปนโปรแกรมท่ีใชออกแบบแผนผัง | 

แผนท่ีตาง ๆ 

ไมโครซอฟท วันโนต (Microsoft Onenote) สมุดบันทึกแบบดิจิทัล 

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต alicentit.blogspot.com 

ประวัติความเปนมาของ Microsoft Office (ตอ) 



หนวยการเรียนรูที่ 1  

เรื่อง  พื้นฐานสรางเอกสาร 

แผนการจัดการเรียนรูที ่2 

การพิมพงานเอกสารและการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ 

จัดทําโดย นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 



จุดประสงคการเรยีนรู  

1. สามารถบอกประโยชนของโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรดได (K) 

2. สามารถเรียกใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรดได (P) 

3. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย (A) 



ความหมายของโปรแกรม Microsoft Word 
 โปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word) เปนโปรแกรม
ประมวลผลคําแบบพิเศษท่ีชวยใหสรางเอกสารแบบมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ
ประหยัด เชน เหมาะกับงานดานการพิมพเอกสารทุกชนิด สามารถพิมพ
เอกสารออกมาเปนชุด ๆ ซ่ึงเอกสารอาจเปนจดหมาย บันทึกขอความ รายงาน 
บทความ ประวัติยอ และยังสามารถตรวจสอบ ทบทวน แกไข ปรับปรุง
ความถูกตองในการพิมพเอกสารไดอยางงายดาย สามารถตรวจสอบ สะกดคํา 
และหลักไวยากรณ เพ่ิมตาราง เพ่ิมกราฟก ในเอกสารไดหรือเพ่ิมเติมขอมูล 
ไดตลอดเวลา สามารถใชงานในลักษณะของการจัดพิมพดวยคอมพิวเตอร 
แบบตั้งโตะ (Desktop Publishing) สรางโบชัวร (Brochures) สรางงาน 
ดานสื่อโฆษณา (Advertisements) และจดหมายขาว (Newsletters) เปนตน 



ประโยชนของโปรแกรม Microsoft Word 
• สามารถพิมพและแกไขเอกสาร 

• สามารถลบ โยกยาย และสําเนาขอความ 

• สามารถพิมพตัวอักษรประเภทตาง ๆ  

• สามารถขยายขนาดตัวอักษร 

• สามารถจัดตัวอักษรใหเปนตัวหนา 
ตัวเอียง และ ขีดเสนใตได 

• สามารถใสเคร่ืองหมายและตัวเลขลําดับ
หนาหัวขอ 

• สามารถแบงคอลัมน 

• สามารถตีกรอบและแรเงา 

• สามารถตรวจการสะกดและแกไข 
ใหถูกตอง 

• สามารถคนหาและเปล่ียนแปลงขอความ 
ที่พิมพผิด 

• สามารถจัดขอความในเอกสารใหพิมพชิด
ซาย ชิดขวาและก่ึงกลางบรรทัด 

• สามารถใสรูปภาพในเอกสาร 

• สามารถประดิษฐตัวอักษร 

• สามารถพิมพตาราง 

• สามารถพิมพจดหมายเวียน ซองจดหมาย
และปายผนึก 



วิธีเรียกใชงานโปรแกรม Microsoft Word 



สวนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 



สวนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 
1.  แท็บเครื่องมือดวน (Quick Access Toolbar) เปนแถบเครื่องมือ 
เพ่ือใหสามารถเรียกใชงานไดอยางรวดเร็ว ผูใชยังสามารถเพ่ิมปุมคําสั่ง 
ท่ีใชงานบอย ๆ ไวท่ีแถบนี้ไดดวย 

2.  ชื่อแฟมและโปรแกรม (Title Bar) เปนสวนท่ีแสดงชื่อของโปรแกรม 
และชื่อไฟลเอกสารท่ีเรากําลังใชงานอยู 



สวนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 
3.  แท็บคําสั่ง (Menu Bar) เปนเมนูคําสั่งหลักของโปรแกรมซ่ึงแบงออกเปน
หมวดหมู เพ่ือใหงายตอการใชงาน 

4.  แถบ Ribbon เปนแถบท่ีรวบรวมคําสั่งตางๆ ของเมนูหรือทูลบาร 
เพ่ือใหผูใชเลือกใชงานงายขึ้น 



สวนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 
5.  แบบอักษร (Font) เปนแท็บกําหนดรูปแบบและลักษณะพิเศษ 
ใหกับตัวอักษรและขอความ 

6.  แถบไมบรรทัด (Ruler) เปนแถบแสดงมุมมองไมบรรทัด 

7. ปุมปด เปด ไมบรรทัด เปนทางลัดสําหรับการเปด/ปด มุมมองไมบรรทัด 



สวนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 
8.  เคอรเซอรแสดงตําแหนงพิมพ (Cursor) ตัวกะพริบเล็กๆ บนจอภาพ  
ทําหนาท่ีบอกใหเราทราบวาตัวอักขระท่ีเราจะปอนตัวตอไปปรากฏอยูท่ีใด 

9.  แท็บเลื่อน (Scroll Bar) แถบสี่เหลี่ยมยาวท่ีอยูริมขวาสุดของโปรแกรม 
ใชสําหรับเลื่อนดูขอความบนจอภาพขึ้นหรือลง แนวต้ังหรือแนวนอนได 



สวนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 
10.  มุมมอง ยอ/ขยาย (View Bar) แสดงมุมมองในเอกสารแบบตางๆ 

11.  แท็บสถานะ (Status Bar) แสดงสถานะการทํางานปจจุบันบนหนาจอ 



การใช Ribbon ใน Microsoft Word 2010 
 Ribbon คือ ฟงกชันการทํางานถูกจัดประเภทดวยแท็บของ  
Menu bar ยกตัวอยาง ถาตองการเปลี่ยนแบบอักษรหรือยอหนา ใหไป
เลือกใชแท็บ หนาแรก ถาคุณแทรกรูปภาพหรือตาราง ใหใชแท็บ แทรก  
เปนตน ท้ังนี้จะขึ้นอยูกับวาตองการทําใชเครื่องมืออะไรก็สลับแท็บไปเรื่อย ๆ 



หนวยการเรียนรูที่ 1  

เรื่อง   การพิมพจดหมายลาครู  

แผนการจัดการเรียนรูที ่3 

การพิมพงานเอกสารและการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ 

จัดทําโดย นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 



จุดประสงคการเรยีนรู  

1. สามารถบอกกลวิธีและมารยาทในการเขียนจดหมายได (K) 

2. พิมพจดหมายลาครูไดอยางถูกตอง (P) 

3. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย (A) 



จดหมายลาครู มีความสําคัญอยางไร 

 จดหมายลาครู เปนการเขียนหนังสือเพื่อบอก
กลาวหรือแจงวัดถุประสงคหรือเหตุจําเปนท่ีจะตอง
หยุดเ รียนกับครูประจําชั้นหรือครู ท่ีปรึกษา เชน  
เม่ือเกิดเจ็บปวย หรือมีกิจธุระจําเปนท่ีไมสามารถไป
เรียนได เราสามารถสงจดหมายเพื่อขอลาครูได 

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต medinfo.psu.ac.th 



สิ่งท่ีควรทําเมื่อตองการเขียน จดหมายลาครู 

1. ควรใชกระดาษที่สุภาพ เชน กระดาษเขียนจดหมายสีขาว 
   ไมขาด ไมยับ หรือ กระดาษ A4 ในกรณี พิมพจดหมาย  

2 .  ในการเขียน ควรเขียนด วยตั วบรรจง ส วนการปริ้ น 
    ใหปริ้นใหตรงตามที่จัดตําแหนงไว 

3. ควรใชขอความที่สุภาพ ไดใจความชัดเจน และกระจาง  



การใชคําตาง ๆ เขียนจดหมายลาครู 

คําข้ึนตนและคําลงทาย 

     คําขึ้นตน ใชคําวา  เรียนครูประจําชั้น..... ที่เคารพ 
     คําลงทาย ใชคําวา  ดวยความเคารพอยางสูง 

การใชคําแทนตนเองและคุณครู 

     ตนเอง ใชคําแทนวา  กระผม  ดิฉัน 
     คุณครู ใชคําแทนวา  คุณครู 



สวนประกอบของจดหมายลาครู 

1. ที่อยู 

2. วันที่ 

3. เนื้อความ 

4. คําลงทาย 
 



ตัวอยางการเขียนจดหมายลาครู 



แบบฝกหัด การพิมพจดหมายลาครู 

ใหนักเรียนพิมพจดหมายลาครู ตามตัวอยางท่ีกําหนด 
ใหถูกตองตามสวนประกอบ (5 คะแนน) 



หนวยการเรียนรูที่ 1  

เรื่อง   การสรางตาราง 

แผนการจัดการเรียนรูที ่4 

การพิมพงานเอกสารและการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ 

จัดทําโดย นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 



จุดประสงคการเรยีนรู  

1. อธิบายวิธกีารสรางตารางได (K) 

2. สามารถสรางตารางได (P) 

3. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย (A) 



การสรางตาราง 

1. เลือกที่เมนู แทรก  
2. เลือก ตาราง 
3. จะปรากฏตารางอัตโนมัติ 
4. แทรกตาราง...  
5. วาดตาราง 
6. กระดาษคํานวณ Excel 
7. ตารางดวน 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



ตัวอยางตารางเรียน 



แบบฝกหัด การสรางตาราง 

ใหสรางตารางเรียนตามตัวอยางท่ีกําหนด ใหถูกตอง
ตามสวนประกอบ (5 คะแนน) 



หนวยการเรียนรูที่ 1  

เรื่อง   การพิมพรายงาน 

แผนการจัดการเรียนรูที ่5 

การพิมพงานเอกสารและการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ 

จัดทําโดย นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 



จุดประสงคการเรยีนรู  

1. อธิบายสวนประกอบของรายงานได (K) 

2. สามารถพิมพรายงานได (P) 

3. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย (A) 



ความหมายของรายงาน 
 รายงาน (Report) หมายถึง สิ่งพิมพท่ีเรียบเรียงขึ้นจากสารสนเทศ 
ท่ีไดจากการศึกษาคนควา การทดลอง  การสังเกตการณ  การสัมภาษณ  
และนําสารสนเทศดังกลาวมาประเมิน วิเคราะห สังเคราะห ใหถูกตองตามแบบ
แผนท่ีกําหนด อาจศึกษาคนควาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยวิธีใดวิธีหนึ่งท่ีผูเรียน
สนใจ หรือเปนเรื่องท่ีผูสอนกําหนดใหศึกษาคนควา รายงานเปนกิจกรรมสําคัญ
อยางหนึ่งของการศึกษาในปจจุบัน และถือเปนสวนหนึ่งของการประเมินผล
การศึกษา การทํารายงานอาจทําเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมก็ได ความยาวของ
รายงานขึ้นอยูกับขอบเขตของหัวขอรายงาน และระยะเวลาในการทํารายงาน 



องคประกอบของการเขยีนรายงาน 
1.  ปกนอก 

2.   ปกรอง (กระดาษเปลาสีขาว) 

3.   ปกใน (เหมือนปกนอกทุกประการแตใชกระดาษขาว) 

4.   คํานํา 

5.   สารบัญ 

6.   เนื้อหา 

7.   บรรณานุกรม หรือแหลงอางอิง 

8.   ภาคผนวก  (ในที่นี้ใหรอคําสั่งจากครูวาจะใหใสอะไรในภาคผนวก) 

9.   ปกรองหลัง (กระดาษเปลาสีขาว) 

10.  ปกหลัง  



1. ปกนอก (Cover หรือ Binding)  
 สวนที่เปนปกหุมรายงานประกอบดวยปกหนา สัน และปกหลัง ควรเปนกระดาษ
แข็งพอสมควรสีสันเหมาะสมกับเนื้อหา หรืออาจใชปกของแตละสถาบันการศึกษาซึ่งไดจัดทํา
สําเร็จไวแลวก็ได อาจมีภาพหรือไมก็ไดถามีภาพควรใหสอดคลองกับเนื้อเร่ือง การจัดวาง
รูปแบบควรจัดใหสวยงามเหมาะสม ปจจุบันการพิมพดวยคอมพิวเตอรทาใหสามารถ
ออกแบบปกใหสวยงามไดอยางสะดวกงายดาย ขอความที่ปรากฏบนปกนอก ประกอบดวย 

การจัดระยะขอบ หรือจัดกั้นหนา - กั้นหลัง 
 ก้ันหนา      ระยะขอบเทากับ       3.81 cm  

 ก้ันหลัง      ระยะขอบเทากับ       2.5 cm 

 ขอบบน      ระยะขอบเทากับ       3.81 cm   

 ขอบลาง     ระยะขอบเทากับ       2.5 cm 



1. ปกนอก (Cover หรือ Binding)  (ตอ) 

รูปแบบของปก ประกอบดวยขอความ  4  สวน 
 สวนที่  1  คือ ชื่อเร่ืองรายงาน  

 สวนที่  2  คือ ชื่อผูจัดทํารายงาน 

 สวนที่  3  คือ เสนอใคร 

 สวนที่  4  คือ บอกถึงรายงานฉบับนี้เปนของวิชาอะไร ภาคเรียนและป

การศึกษาใด โรงเรียนอะไร 

 หมายเหตุ ขอความทั้ง 4  สวน ใหมีการเวนระยะหางของแตละสวนใหเทา ๆ 

กันขอความสวนที่ 1  อาจมีขนาดอักษรที่ใหญกวาขอความสวนอ่ืนๆ ก็ได ขอความในสวน

ที่ 2 – 3  ควรใชขนาดอักษรที่เทากัน สําหรับขอความในสวนที่ 4  ขนาดอักษรอาจมี

ขนาดเทากับสวนที่ 2 และ 3  หรืออาจจําเปนตองมีขนาดอักษรที่ เ ล็กกวาสวน  

2 – 3  เล็กนอย   
  



1. ปกนอก (Cover หรือ Binding)  (ตอ) 

สวนท่ี  1  ชื่อเร่ืองรายงาน 
ใชขนาดตัวอักษร 26  

สวนท่ี  2  ชื่อผูจัดทํารายงาน 
ใชขนาดตัวอักษร 22  

สวนท่ี  3  คือเสนอใคร 
ใชขนาดตัวอักษร 22  

สวนท่ี  4  บอกถึงรายงานฉบับนี้เปนของ

วิชาอะไร ภาคเรียนและปการศึกษาใด 
โรงเรียนอะไร ใชขนาดตัวอักษร 20 



3. หนาปกใน (Title Page)   
 อยูตอจากปกนอกและมีขอความเชนเดียวกับปกนอก ช่ือเรื่องของรายงานพิมพอยูตรง

ก่ึงกลางของหนากระดาษ โดยใหหางจากขอบบนประมาณ 3.81 เซนติเมตร และหางจากขอบกระดาษซาย

และขวาเทาๆ กัน  ถาช่ือเรื่องยาวแบงเปนสอง-สามบรรทัดตามความเหมาะสม ช่ือผูเขียนรายงานโดยทั่วไป

เขียนเฉพาะช่ือและนามสกุลไมตองเขียนคานาหนานาม เชน นาย นาง นางสาว ยกเวนในกรณีที่ผูเขียนมียศ 

หรือบรรดาศักด์ิ เชน ม.ร.ว ม .ล. หรือ ร.ต.ท. ฯลฯ ใหใสไวดวยใตช่ือผูเขียนควรใสเลขประจําตัว 

หรือรหัสประจําตัวนักศึกษาดวย ตําแหนงของช่ือผู เ ขียนคือตรงกลางหนากระดาษ เวนระยะ 

จากขอบกระดาษซายและขวาเทาๆ กัน และอยูหางจากขอความสวนบนและสวนลางของหนากระดาษ 

เปนระยะพอๆ กัน ในกรณีที่มีผูเขียนหลายคนใหเขียนช่ือทุกคนเรียงตามลาดับอักษร และใสรหัสประจําตัว

ไวตอจากช่ือในบรรทัดเดียวกัน สวนขอความที่แจงวาเปนรายงานการคนควาประกอบรายวิชาใด 

สถาบันศึกษาใด ภาคเรียนและปการศึกษาใด จัดพิมพไวสวนทายของหนากระดาษโดยใหบรรทัดสุดทายอยู

หางจากขอบลางประมาณ 2.54 เซนติเมตร   
  



4. คํานํา (Preface)    
 คํานํา (Preface)  คือ สวนที่กลาวถึงวัตถุประสงคของรายงานเรื่องน้ัน รวมทั้งความสําคัญ 

และขอบเขตของเน้ือหา นอกจากน้ันยังอาจกลาวขอบคุณผูมีสวนชวยเหลือในการจัดทํา จนสําเร็จดวยดี 

คํานําอาจมีเพียงยอหนาเดียว สอง หรือสามยอหนาก็ไดข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเน้ือหา คํานําไมควร

เขียนยาวเกินไป ใหพิมพคําวา “คํานํา” ไวกลางหนากระดาษไมขีดเสนใตหางจากขอบบน 5.08 เซนติเมตร 

แลวพิมพขอความในบรรทัดถัดลงมา เมื่อจบขอความแลวใหลงช่ือ นามสกุลของผูเขียน ถาทํางานเปนกลุม

ใหลงคําวา “คณะผูจัดทํา” และลงวันที่ เดือน (เขียนเต็มไมเขียนยอ) ป (ไมตองมีคําวา พ.ศ.) กํากับไวดวย
  



4. คํานํา (Preface)   (ตอ) 
ระยะหางจากขอบ 5.08 เซนติเมตร 

คํานํา 
ใชขนาดตัวอักษร 26 ตัวหนา  

คํานํา 
ใชขนาดตัวอักษร 16  

ผูจัดทํา 
ใชขนาดตัวอักษร 16  



5. สารบัญ 
ระยะหางจากขอบ 5.08 เซนติเมตร 

สารบัญ 
ใชขนาดตัวอักษร 26 ตัวหนา  

เร่ือง /หนา 
ใชขนาดตัวอักษร 16 ตัวหนา  

เนื้อความ 
ใชขนาดตัวอักษร 16 ตามตัวอยาง 



7. บรรณานุกรมหรือแหลงอางอิง (Reference) 

  บรรณานุกรม คือ การบอกแหลงที่มาของขอความที่ใชอางอิง ในเน้ือหาที่นํามาเขียนเรียบ

เรียงเพราะฉะน้ันถาจะอธิบายถึงความแตกตางระหวางบรรณานุกรมกับการอางอิงใหเขาใจแบบงาย ๆ 

ก็คือ บรรณานุกรม จะเปนการระบุถึงรายการของความรูตาง ๆ สิ่งพิมพวัสดุความรู ที่เปนแหลงที่เราศึกษา

เปนความรูแลวนํามาประกอบการเขียน ใหเราสามารถไปศึกษาความรู เพิ่มเติมจากแหลงน้ันได 

สวนการอางอิง จะเปนการตัดขอความ หรือ คําพูด มาประกอบงานเขียนเลย เชน สมมติวามีคนมาคัดลอก

บทความจากจันทรไทยบล็อกไปใช โดยไมไดแกอะไรเลยหรือมีแคขอความสวนใดสวนหน่ึง เขาจะตอง

อางอิงวาเอามาจากไหน แตถาเขาเอาความรูที่ไดจากบทความตางๆ จากจันทรไทยบล็อก ไปเขียนสรุปเปน

เรื่องใหมโดยเรื่องใหมน้ันไมไดมีขอความสวนใดสวนหน่ึงในเรื่องใหมน้ีเลย เขาจะตองระบุเปนบรรณานุกรม

เอาไวใหผูอานสามารถรูแหลงที่มาของความรูใหไปศึกษาเพิ่มเติมได 
  



7. บรรณานุกรมหรือแหลงอางอิง (ตอ) 

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต  www.trcn.ac.th 



7. บรรณานุกรมหรือแหลงอางอิง (ตอ) 

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต  www.trcn.ac.th 



7. บรรณานุกรมหรือแหลงอางอิง (ตอ) 



8. ภาคผนวก (Appendix) 

 ภาคผนวก  เปนสวนหน่ึงของหนังสือหรืองานเขียนที่นํามาจัดไวตอนทายเน้ือเรื่องของหนังสือ

หรือหรือสิ่งพิมพ สวนที่นํามาจัดไวในภาคผนวกน้ี ไดแก ตารางสถิติ แผนที่ รายช่ือ หรือคําอธิบายที่ยาว

เกินกวาจะรวมไวในเน้ือหาหรือในรายการเชิงอรรถของหนังสือ รายการในภาคผนวกน้ีเปนสวนที่นํามาเสริม

เน้ือหาของหนังสือใหสมบูรณยิ่งข้ึน โดยทั่วไปภาคผนวกจะปรากฏอยูตอนทายของเน้ือเรื่อง ตามดวย 

หมายเหตุ อภิธานศัพท บรรณานุกรม และดัชนี ถารายการในภาคผนวกน้ีมีความสําคัญพอ บรรณารักษ

ผูทําบัตรรายการจะระบุไวในบัตรรายการดวย 

ดูตัวอยางการเขียน ภาคผนวก 

http://akamanuwat3652.blogspot.com/2013/01/appendix.html


หนวยการเรียนรูที่ 1  

เรื่อง   การสรางการดอวยพร 

แผนการจัดการเรียนรูที ่6 

การพิมพงานเอกสารและการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ 

จัดทําโดย นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 



จุดประสงคการเรยีนรู  

1. อธิบายวิธีการสรางการดอวยพรในโปรแกรม Microsoft Publisher ได (K) 

2. สามารถสรางการดอวยพรได (P) 

3. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย (A) 



1. การเตรียมเอกสารกอนสรางการดอวยพร 

1. คลิกเปดโปรแกรม Microsoft Publisher 2010  



1. การเตรียมเอกสารกอนสรางการดอวยพร (ตอ) 

1. คลิกเลือกไปที่ สราง 

2. คลิกเลือก บัตรอวยพร 



1. การเตรียมเอกสารกอนสรางการดอวยพร (ตอ) 

1. คลิกเลือกไปที่ ½ Letter พับดานบน 21.59 x 13.97 ซม. 



1. การเตรียมเอกสารกอนสรางการดอวยพร (ตอ) 

1. คลิกเลือกที่ ปุม ไมใช 



1. การเตรียมเอกสารกอนสรางการดอวยพร (ตอ) 

1. คลิกเลือกที่เมนู การออกแบบหนา 

2. คลิกที่ Ribbon ระยะขอบ 

3. เลือก ไมมี 



2. การใชงานเครื่องมือ รูปราง 

1. คลิกเลือกที่เมนู แทรก 

2. คลิกที่ Ribbon รูปราง 

3. เลือก รูปรางที่ตองการ 



2. การใชงานเครื่องมือ รูปราง (ตอ) 

1. คลิกเลือกที่เมนู รูปแบบ 

2. คลิกที่ Ribbon เติมรูปราง 

3. เลือก สีเติมเพิ่มเติม... 

4. เลือกคําสั่ง กําหนดเอง 

5. เลือกแบบสีที่ตองการ 

6. เมื่อไดที่ที่ตองการใหคลิกที่ปุม ตกลง 



3. การแทรกตัวอักษรลงในกลองรูปราง 

1. สรางรูปรางสี่เหลี่ยมพื้นผาข้ึนมาปรับสใีหเรียบรอย 

2. คลิกเมาสขวาเลือกเครื่องมือ เพิ่มขอความ 

 



3. การแทรกตัวอักษรลงในกลองรูปราง (ตอ) 

1. พิมพขอความที่ตองการ แลวคลุมดําตัวอักษรที่พิมพ โดยกดปุมคียลัด Ctrl + A  

2. คลิกเลือกที่เมนู รูปแบบ 

3. คลิกเลือก Ribbon จัดก่ึงกลาง 

4. ปรับสีตัวอักษร 

5. ปรับรูปแบบตัวอักษร 

6. ปรับขนาดตัวอักษร 



4. การแทรกภาพตัดปะ 

1. คลิกเลือกที่เมนู แทรก 

2. คลิกเลือก Ribbon จัดก่ึงกลาง 

3. พิมพที่คนหาภาพตัดปะเราตองการ  

4. คลิกที่ปุม ไป 

5. เลือกรูปภาพที่ตองการ แลวจําลากมาวางในพื้นที่ที่กําหนด 



แบบฝกหัด การพิมพการดอวยพร 

ใหนักเรียนสรางการดอวยพร ตามตัวอยางท่ีกําหนด 
ใหถูกตองตามสวนประกอบ (5 คะแนน) 



หนวยการเรียนรูที่ 1  

เรื่อง   การพิมพปฏิทินสวนตัวและปฏิทินรายป 

แผนการจัดการเรียนรูที ่7 

การพิมพงานเอกสารและการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ 

จัดทําโดย นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 



จุดประสงคการเรยีนรู  

1. อธิบายวิธีการสรางปฏิทินในโปรแกรม Microsoft Publisher ได (K) 

2. สามารถสรางปฏิทินได (P) 

3. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย (A) 



1. การเตรียมเอกสารกอนการสรางปฏิทิน 

1. คลิกเปดโปรแกรม Microsoft Publisher 2010  



1. การเตรียมเอกสารกอนการสรางปฏิทิน (ตอ) 

1. คลิกเลือกไปที่ สราง 

2. คลิกเลือก ปฏิทิน 



1. การเตรียมเอกสารกอนการสรางปฏิทิน (ตอ) 

1. คลิกเลือก ปฏิทินที่ตองการ 

2. คลิกเลือก แบบสีที่ตองการ 

3. คลิกเลือก ขนาดหนากระดาษ 

4. คลิกเลือก กรอบเวลาที่ตองการเปนรายเดือน/ป 

5. กําหนดสวนตาง ๆ แลว คลิก ปุม สราง 



1. การเตรียมเอกสารกอนการสรางปฏิทิน (ตอ) 

1. คลิกเลือกเมนู การออกแบบหนา 

2. คลิกเลือก Ribbon พื้นหลัง 

3. คลิกเลือก แบบสีพื้นหลังที่ตองการ หากอยางไดสีเพิ่มเติมใหคลิกที่ พื้นหลังเพิ่มเติม 



2. การเปล่ียนรูปภาพประกอบปฏิทิน  

1. คลิกเลือกเมนู รูปแบบ 

2. คลิกเมาสขวาที่รูปภาพที่ตองการเปลี่ยน 

3. เลือกเครื่องมือ เปลี่ยนรูปภาพ 

4. คลิกเปลี่ยนรูปภาพ 



2. การเปล่ียนรูปภาพประกอบปฏิทิน (ตอ) 

1. คลิกเลือกตําแหนงที่อยูของรูปภาพ 

2. เลือกรูปภาพ 

3. เลือกคลิกเลือก แทรก 

แสดงตัวอยางรูปภาพท่ีแทรกเขามาแลว 



หนวยการเรียนรูที่ 1  

เรื่อง   การสรางแผนพับ 

แผนการจัดการเรียนรูที ่8 

การพิมพงานเอกสารและการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ 

จัดทําโดย นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 



จุดประสงคการเรยีนรู  

1. อธิบายวิธีการสรางแผนพับในโปรแกรม Microsoft Publisher ได (K) 

2. สามารถสรางแผนพับได (P) 

3. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย (A) 



1. การเตรียมเอกสารกอนสรางแผนพับ 

1. คลิกเลือกไปที่ สราง 

2. คลิกเลือก แผนพับ 



1. การเตรียมเอกสารกอนสรางแผนพับ (ตอ) 

1. คลิกเลือกรูปแบบแผนพับทีต่องการ 

2. คลิกเลือก แบบชุดสี 

3. คลิกปุม สราง 



2. การเลือกชุดรูปแบบสีที่ตองการ 

1. คลิกเลือกเมนู ออกแบบหนา  

2. คลิกเลือก ชุดแบบสีที่ตองการ  

 



หนวยการเรียนรูที่ 1  

เรื่อง   การพิมพนามบัตร 

แผนการจัดการเรียนรูที ่9 

การพิมพงานเอกสารและการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ 

จัดทําโดย นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 



จุดประสงคการเรยีนรู  

1. อธิบายวิธีการสรางนามบัตรในโปรแกรม Microsoft Publisher ได (K) 

2. สามารถสรางนามบัตรได (P) 

3. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย (A) 



1. การเตรียมเอกสารกอนสรางนามบัตร 

1. คลิกเลือกไปที่ ขนาดนามบัตรที่ตองการ 

2. โปรแกรมบอกจํานวนหนาที่ไดกอนพิมพ 

3. เลือกแบบชุดสี 

4. กดปุม สราง  



2. การแทรกรูปภาพพื้นหลังจากอินเทอรเน็ต 

1. คลิกเปดโปรแกรมเว็บเบราเซอร แลวเขาไปที่ www.google.co.th แลวคลิก คนรูป  

   พิมพหาสิ่งที่เราจะคนหา แลวกด คนหา 

http://www.google.co.th/


2. การแทรกรูปภาพพื้นหลังจากอินเทอรเน็ต ( ตอ) 

2. เมื่อคนรูปที่ตองการไดแลวใคร คลิกเมาสขวาที่รูป แลวเลือกคําสั่ง คัดลอกรูปภาพ 



2. การแทรกรูปภาพพื้นหลังจากอินเทอรเน็ต ( ตอ) 

3. กลับมาที่โปรแกรม Publisher แลวคลิกเมาสขวา กดที่ปุมเครื่องมือ ตัวเลือกการวาง 



3. การแทรกกลองขอความ 

1. คลิกที่เมนู หนาแรก 

2. เลือก Ribbon วาดกลองขอความ 

3. พิมพขอความ 



4. การแทรกรูปภาพจากแฟม 

1. คลิกที่เมนู แทรก 

2. เลือก Ribbon รูปภาพ 

3. เลือกตําแหนงที่จัดเก็บภาพ 

4. คลิกเลือกรูปภาพ 

5. คลิกคําสั่ง แทรก 



5. การปรับลักษณะรูปภาพ 

1. คลิกที่เมนู รูปแบบ 

2. เลือก Ribbon ลักษณะรูปภาพ ตามที่เราตองการ 



แบบฝกหัดการสรางนามบัตร 

ใหนักเรียนออกแบบนามบัตรของตนเอง โดยมีองคประกอบ 
ตามตัวอยางท่ีกําหนด (5 คะแนน) 
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