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เคา้โครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี    วิชา เทคโนโลยีขั้นต้น                                               รหัสวิชา ง 21202 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                           เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์                   จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560                          อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียน : ปลายภาคเรียน    80  :  20 

สัปดาห์ที ่ หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้ 

สาระส าคญั การวัดผลประเมินผล 
 

จ านวน 
(ชั่วโมง) 

 
น้ าหนัก
คะแนน/ 
ก าหนดส่ง 

ภาระงาน 
ชิ้นงาน/แบบฝึก 

ข้อสอบ 
ปรนัย/อัตนัย 

1 1 ความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับการงาน
กราฟิก 
และหลักการ
ออกแบบกราฟิก 

มาตรฐาน ง 3.1   
เข้าใจ เห็นคุณค่า 
และใช้กระบวนการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลการ
เรียนรู้   การสื่อสาร 
การแก้ปัญหา การ
ท างานและอาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  
คุณธรรม 

คอมพิวเตอร์กราฟิก คือ การสร้างและการ
จัดการกับภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่ง
เกี่ยวกับการวาดภาพ  การน าภาพมาจากสื่อ
อื่นๆ การใช้ซอฟแวร์เกี่ยวกับการวาดภาพ
ส าหรับวาดภาพต่าง ในคอมพิวเตอร์  และแสดง
แผนภูมิที่เกิดจากการป้อนข้อมูลให้คอมพิวเตอร์  
โดยสามารถแสดงออกทางจอภาพ  หรือพิมพ์
ออกมาทางเครื่องพิมพ์ได้  คอมพิวเตอร์เข้ามามี
บทบาทส าคัญในการสร้างภาพกราฟิก ท าให้ได้
ภาพกราฟิกงดงามมีคุณภาพและท าได้ง่าย บน
หลักการออกแบบกราฟิกซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
ประยุกต์ใช้ในชี วิตประจ าวันของมนุษย์เรา 
เกี่ยวข้องกับ ทุกระดับอายุ ทุกเพศ ทุกอาชีพ 
ทุกคนมีความรักสวย รักงาม ดังสุภาษิตไทยที่ว่า 
" ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง " เช่น การ
แต่งกายที่แต่ ละคนต่างล้วนเลือกสรรและเลือก
อย่างรอบคอบให้เข้ากับบุคลิคและสรีระของตน 
เริ่มต้ังแต่ ลวดลาย สีเสื้อผ้าจะต้องกลมกลืนเข้า
กัน มีผลต่อความสูง ความอ้วน เป็นต้น 

1 อัตนัย 1 - 
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สัปดาห์ที ่ หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้ 

สาระส าคญั 
การวัดผลประเมินผล  

จ านวน 
(ชั่วโมง) 

 
น้ าหนัก
คะแนน/ 
ก าหนดส่ง 

ภาระงาน 
ชิ้นงาน/แบบฝึก 

ข้อสอบ 
ปรนัย/อัตนัย 

2 2 หลักการสร้าง
ภาพ 

มาตรฐาน ง 3.1   
เข้าใจ เห็นคุณค่า 
และใช้กระบวนการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลการ
เรียนรู้   การสื่อสาร 
การแก้ปัญหา การ
ท างานและอาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  
คุณธรรม 

ข้ันตอนในการสร้างผลงานกราฟิก มีข้ันตอน 
3 ข้ันตอนหลัก ๆ คือ   
   1. ข้ันตอนการออกแบบ เป็นข้ันตอนส าหรับ
การออกแบบและการตระเตรียมแนวความคิด  
หรือ  Concept ของผลงานที่ก าลังจะสร้าง 
ข้ันตอนน้ีต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่าง
มากจัดเป็นข้ันตอนที่ส าคัญที่สุด การออกแบบดี
จะท าให้ผลงานที่ออกมาน่าประทับใจไปกว่าครึ่ง    
   2. ข้ันตอนการสร้างภาพ เป็นข้ันตอนในการ
ด าเนินการสร้าง ตามที่ เราได้ออกแบบไว้ใน
ข้ันตอนแรก   
   3. ข้ันตอนการจัดเก็บ การจัดเก็บภาพเพ่ือ
น าไปใช้งานต่อไปโดยเลือกฟอร์แมตภาพที่
เหมาะสมกับลักษณะของภาพ  และหลักการ
ออกแบบสร้างภาพ  สิ่ งที่ ต้องค านึ งในการ
ออกแบบเพ่ือสร้างภาพ มีดังน้ี 
   1. วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการสร้าง
ภาพลักษณะของงานที่น าไปใช้ประโยชน์    
   2. Concept  ของภาพ  
   3. ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อความหมาย 
(Creative) 
   4. ความสวยงามและความมีคุณภาพ 
   5. ประโยชน์ใช้สอยหรือประโยชน์ในการ
น าไปใช้งาน 

1 อัตนัย 1 5 
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สัปดาห์ที ่

 
หน่วยที ่

 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้ 

 
สาระส าคญั 

การวัดผลประเมินผล  
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

 
น้ าหนัก
คะแนน/ 
ก าหนดส่ง 

 
ภาระงาน 

 

ข้อสอบ 
ปรนัย/อัตนัย 

2 2 หลักการสร้าง
ภาพ (ต่อ) 

 ความรู้เก่ียวกับสี  สีหรือ Color (ภาษาอเมริกัน) 
หรือ Colour (ภาษาอังกฤษ) คือความกว้างของ
คลื่นแสงที่ตกกระทบบนพ้ืนผิวของวัตถุแล้ว
สะท้อนเข้าดวงตามนุษย์  ความกว้างของคลื่น
แสงที่แตกต่างกันเหล่าน้ีจะท าให้ประสาทตอ
ของมนุษย์ส่งค่าไปยังสมองเพ่ือแปรผลและรับรู้
ว่าวัตถุน้ันมีสีอะไรและที่สมองน้ีจะสามารถรับรู้ 
สีหลักๆ  ได้เพียง 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสี
น้ าเงิน   

    

3-6 3 การใช้งาน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
กราฟิก 
 

มาตรฐาน ง 3.1   
เข้าใจ เห็นคุณค่า 
และใช้กระบวนการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลการ
เรียนรู้   การสื่อสาร 
การแก้ปัญหา การ
ท างานและอาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  
คุณธรรม 

Photoshop เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างและ
ตกแต่งภาพที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมมาก
ที่สุด อันเน่ืองมาจากคุณสมบัติเด่นซึ่งมีอยู่อย่าง
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นความสามารถจัดการไฟล์
สารพัดชนิด ท่ีใช้ในงานประเภทต่างๆ ทั้งรูปที่ไป
ผ่านขบวนการพิมพ์ และรูปที่จะน าไปใช้กับเว็บ
เพจ มีความสามารถเป็นเย่ียม ในการแก้ไข
ตกแต่งภาพ และการล้างเอฟเฟ็คพิเศษต่างๆ มี
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นสูง 

1 อัตนัย 4 5 

     
กลางภาค 

 

  
ปรนัย/อัตนัย 

 
1 

 
20 
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สัปดาห์ที ่

 
หน่วยที ่

 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้ 

 
สาระส าคญั 

การวัดผลประเมินผล  
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

 
น้ าหนัก
คะแนน/ 
ก าหนดส่ง 

 
ภาระงาน 

 

ข้อสอบ 
ปรนัย/อัตนัย 

7-16 4 การสร้างงาน
ด้วยโปรแกรม 
Photoshop 

มาตรฐาน ง 3.1   
เข้าใจ เห็นคุณค่า 
และใช้กระบวนการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลการ 

การสร้างงานหรือสร้างภาพในโปรแกรม 
Photoshop ต้องใช้เครื่องมือใน Toolbox มา
ใช้งานและหลักการในการใช้สี  หรือการท างาน
กับ Palette ต่างๆ  อีกทั้งค าสั่งจากเมนูบาร์ซึ่ง
รวบรวมไว้ส าหรับในการสร้างงาน  หลังจาก
สร้าง เสร็จแล้วเราสามารถบันทึกข้อมูลรูปภาพ
หรือว่า 
ตัวอักษร เพ่ือว่าสามารถเรียกดูข้อมูลของแฟ้มที่
บันทึกไว้มาใช้งานหรือแก้ไขตกแต่งภาพใน
โอกาสต่อไปได้ 

6 ชิ้นงาน 12 50 

     
ปลายภาค 

 

  
ปรนัย/อัตนัย 

 
1 

 
20 

     
รวมคะแนน 

 

   
 

 
100 
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สรุปชิ้นงานส าคัญ  (หากไม่ส่งต้องได้ผลการเรียน ร) 

ที่ ชื่องาน/กิจกรรม ลักษณะของ 
งาน/กิจกรรม 

งานเด่ียว/ 
งานกลุ่ม 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
ที่ใช้ 

ราคา/ 
ชิ้นงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย สัปดาห์ที่ส่ง 

ลักษณะของ 
ชิ้นงานที่ส่ง คะแนน 

1 การสร้างภาพเงาสะท้อนผิวน้ า ชิ้นงาน งานเด่ียว คอมพิวเตอร์ - 6 7 ชิ้นงาน 5 
2 การตัดต่อตัวละครใส่พ้ืนหลังใหม ่ ชิ้นงาน งานเด่ียว คอมพิวเตอร์ - 7 8 ชิ้นงาน 5 
3 แต่งหน้าให้สวยด้วยช่างแต่งหน้า

ดิจิตอล 
ชิ้นงาน งานเด่ียว คอมพิวเตอร์ - 9 10 ชิ้นงาน 10 

4 การสร้างภาพสามมิติ (Popup 3D) ชิ้นงาน งานเด่ียว คอมพิวเตอร์ - 13 14 ชิ้นงาน 10 

5 การสร้างตัวอักษาสามมิติ (3D Text) ชิ้นงาน งานเด่ียว คอมพิวเตอร์ - 15 16 ชิ้นงาน 10 
6 การสร้างตัวอักษรไฟ (Text Effects) ชิ้นงาน งานเด่ียว คอมพิวเตอร์ - 17 18 ชิ้นงาน 10 

 

สรุปการประเมินผล 

ที่ รายการ คะแนน จ านวนข้อสอบ ลักษณะการสอบ เวลาที่ใช ้ หมายเหตุ 
ในตาราง นอกตาราง 

1 ก่อนสอบกลางภาค 30 -     
2 สอบกลางภาค 20 20  นอกตาราง 30  
3 หลังสอบกลางภาค 30 -     
4 สอบปลายภาค 20 20  นอกตาราง 30  
รวม 100 40     
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แบบสรุปการมอบหมายงาน/กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 

ชั้น ม.....1.../....1....  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 
ที่ รหัส

วิชา 
ชื่องานหรือกิจกรรม 

(ชื่อครูผู้สอน) 
วิชา/รหัส

ที่ 
บูรณาการ 

คะแนน ลักษณะของงาน/
กิจกรรม 

งานเด่ียว/ 
งานกลุ่ม 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
ใช้ 

ราคา/ 
ชิ้นงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

สัปดาห์ที่ส่ง ลักษณะของ
ชิ้นงานที่ส่ง 

1 ง 
21202 

นายเชิดศักด์ิ  ทองสิงห์ เรียนรู้ 
โลกธุรกิจ 
ง20266 

 

10 สร้างโปสเตอร์สวย ๆ 
ด้วยภาพสไตล์กราฟิก 

งานเด่ียว คอมพิวเตอร์ 
ติดต้ัง
โปรแกรม 
Adobe 
Photoshop  

- 15 16 ไฟล์งาน 

 
 
  
          จ านวนงานที่มอบหมายตลอดภาคเรียน................1...............ชิ้นงาน 
                      
               ลงชื่อ........................................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                                                   ลงชื่อ..........................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                          (นางสาวธนัดดา  ขีดเขียน)                       (นายไพรฑูรย์  จารุสาร) 
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แบบสรุปการมอบหมายงาน/กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 

ชั้น ม.....1.../....2....  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 
ที่ รหัส

วิชา 
ชื่องานหรือกิจกรรม 

(ชื่อครูผู้สอน) 
วิชา/รหัส

ที่ 
บูรณาการ 

คะแนน ลักษณะของงาน/
กิจกรรม 

งานเด่ียว/ 
งานกลุ่ม 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
ใช้ 

ราคา/ 
ชิ้นงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

สัปดาห์ที่ส่ง ลักษณะของ
ชิ้นงานที่ส่ง 

1 ง 
21202 

นายเชิดศักด์ิ  ทองสิงห์ เรียนรู้ 
โลกธุรกิจ 
ง20266 

 

10 สร้างโปสเตอร์สวย ๆ 
ด้วยภาพสไตล์กราฟิก 

งานเด่ียว คอมพิวเตอร์ 
ติดต้ัง
โปรแกรม 
Adobe 
Photoshop  

- 15 16 ไฟล์งาน 

 
 
  
          จ านวนงานที่มอบหมายตลอดภาคเรียน................1...............ชิ้นงาน 
                      
               ลงชื่อ........................................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                                                   ลงชื่อ..........................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                          (นางสาวธนัดดา  ขีดเขียน)                       (นายไพรฑูรย์  จารุสาร) 
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แบบสรุปการมอบหมายงาน/กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 

ชั้น ม.....1.../....3....  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 
ที่ รหัส

วิชา 
ชื่องานหรือกิจกรรม 

(ชื่อครูผู้สอน) 
วิชา/รหัส

ที่ 
บูรณาการ 

คะแนน ลักษณะของงาน/
กิจกรรม 

งานเด่ียว/ 
งานกลุ่ม 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
ใช้ 

ราคา/ 
ชิ้นงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

สัปดาห์ที่ส่ง ลักษณะของ
ชิ้นงานที่ส่ง 

1 ง 
21202 

นายเชิดศักด์ิ  ทองสิงห์ เรียนรู้ 
โลกธุรกิจ 
ง20266 

 

10 สร้างโปสเตอร์สวย ๆ 
ด้วยภาพสไตล์กราฟิก 

งานเด่ียว คอมพิวเตอร์ 
ติดต้ัง
โปรแกรม 
Adobe 
Photoshop  

- 15 16 ไฟล์งาน 

 
 
  
          จ านวนงานที่มอบหมายตลอดภาคเรียน................1...............ชิ้นงาน 
                      
               ลงชื่อ........................................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                                                   ลงชื่อ..........................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                          (นางสาวธนัดดา  ขีดเขียน)                       (นายไพรฑูรย์  จารุสาร) 
 

 

 

 

 



9 
 

 

แบบสรุปการมอบหมายงาน/กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 

ชั้น ม.....1.../....4....  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 
ที่ รหัส

วิชา 
ชื่องานหรือกิจกรรม 

(ชื่อครูผู้สอน) 
วิชา/รหัส

ที่ 
บูรณาการ 

คะแนน ลักษณะของงาน/
กิจกรรม 

งานเด่ียว/ 
งานกลุ่ม 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
ใช้ 

ราคา/ 
ชิ้นงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

สัปดาห์ที่ส่ง ลักษณะของ
ชิ้นงานที่ส่ง 

1 ง 
21202 

นายเชิดศักด์ิ  ทองสิงห์ เรียนรู้ 
โลกธุรกิจ 
ง20266 

 

10 สร้างโปสเตอร์สวย ๆ 
ด้วยภาพสไตล์กราฟิก 

งานเด่ียว คอมพิวเตอร์ 
ติดต้ัง
โปรแกรม 
Adobe 
Photoshop  

- 15 16 ไฟล์งาน 

 
 
  
          จ านวนงานที่มอบหมายตลอดภาคเรียน................1...............ชิ้นงาน 
                      
               ลงชื่อ........................................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                                                   ลงชื่อ..........................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                          (นางสาวธนัดดา  ขีดเขียน)                       (นายไพรฑูรย์  จารุสาร) 
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แบบสรุปการมอบหมายงาน/กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 

ชั้น ม.....1.../....5....  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 
ที่ รหัส

วิชา 
ชื่องานหรือกิจกรรม 

(ชื่อครูผู้สอน) 
วิชา/รหัส

ที่ 
บูรณาการ 

คะแนน ลักษณะของงาน/
กิจกรรม 

งานเด่ียว/ 
งานกลุ่ม 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
ใช้ 

ราคา/ 
ชิ้นงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

สัปดาห์ที่ส่ง ลักษณะของ
ชิ้นงานที่ส่ง 

1 ง 
21202 

นายเชิดศักด์ิ  ทองสิงห์ เรียนรู้ 
โลกธุรกิจ 
ง20266 

 

10 สร้างโปสเตอร์สวย ๆ 
ด้วยภาพสไตล์กราฟิก 

งานเด่ียว คอมพิวเตอร์ 
ติดต้ัง
โปรแกรม 
Adobe 
Photoshop  

- 15 16 ไฟล์งาน 

 
 
  
          จ านวนงานที่มอบหมายตลอดภาคเรียน................1...............ชิ้นงาน 
                      
               ลงชื่อ........................................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                                                   ลงชื่อ..........................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                          (นางสาวธนัดดา  ขีดเขียน)                       (นายไพรฑูรย์  จารุสาร) 
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แบบสรุปการมอบหมายงาน/กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 

ชั้น ม.....1.../....6....  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 
ที่ รหัส

วิชา 
ชื่องานหรือกิจกรรม 

(ชื่อครูผู้สอน) 
วิชา/รหัส

ที่ 
บูรณาการ 

คะแนน ลักษณะของงาน/
กิจกรรม 

งานเด่ียว/ 
งานกลุ่ม 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
ใช้ 

ราคา/ 
ชิ้นงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

สัปดาห์ที่ส่ง ลักษณะของ
ชิ้นงานที่ส่ง 

1 ง 
21202 

นายเชิดศักด์ิ  ทองสิงห์ เรียนรู้ 
โลกธุรกิจ 
ง20266 

 

10 สร้างโปสเตอร์สวย ๆ 
ด้วยภาพสไตล์กราฟิก 

งานเด่ียว คอมพิวเตอร์ 
ติดต้ัง
โปรแกรม 
Adobe 
Photoshop  

- 15 16 ไฟล์งาน 

 
 
  
          จ านวนงานที่มอบหมายตลอดภาคเรียน................1...............ชิ้นงาน 
                      
               ลงชื่อ........................................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                                                   ลงชื่อ..........................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                          (นางสาวธนัดดา  ขีดเขียน)                       (นายไพรฑูรย์  จารุสาร) 
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แบบสรุปการมอบหมายงาน/กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 

ชั้น ม.....1.../....7....  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 
ที่ รหัส

วิชา 
ชื่องานหรือกิจกรรม 

(ชื่อครูผู้สอน) 
วิชา/รหัส

ที่ 
บูรณาการ 

คะแนน ลักษณะของงาน/
กิจกรรม 

งานเด่ียว/ 
งานกลุ่ม 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
ใช้ 

ราคา/ 
ชิ้นงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

สัปดาห์ที่ส่ง ลักษณะของ
ชิ้นงานที่ส่ง 

1 ง 
21202 

นายเชิดศักด์ิ  ทองสิงห์ เรียนรู้ 
โลกธุรกิจ 
ง20266 

 

10 สร้างโปสเตอร์สวย ๆ 
ด้วยภาพสไตล์กราฟิก 

งานเด่ียว คอมพิวเตอร์ 
ติดต้ัง
โปรแกรม 
Adobe 
Photoshop  

- 15 16 ไฟล์งาน 

 
 
  
          จ านวนงานที่มอบหมายตลอดภาคเรียน................1...............ชิ้นงาน 
                      
               ลงชื่อ........................................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                                                   ลงชื่อ..........................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                          (นางสาวธนัดดา  ขีดเขียน)                       (นายไพรฑูรย์  จารุสาร) 
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แบบสรุปการมอบหมายงาน/กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 

ชั้น ม.....1.../....8....  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 
ที่ รหัส

วิชา 
ชื่องานหรือกิจกรรม 

(ชื่อครูผู้สอน) 
วิชา/รหัส

ที่ 
บูรณาการ 

คะแนน ลักษณะของงาน/
กิจกรรม 

งานเด่ียว/ 
งานกลุ่ม 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
ใช้ 

ราคา/ 
ชิ้นงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

สัปดาห์ที่ส่ง ลักษณะของ
ชิ้นงานที่ส่ง 

1 ง 
21202 

นายเชิดศักด์ิ  ทองสิงห์ เรียนรู้ 
โลกธุรกิจ 
ง20266 

 

10 สร้างโปสเตอร์สวย ๆ 
ด้วยภาพสไตล์กราฟิก 

งานเด่ียว คอมพิวเตอร์ 
ติดต้ัง
โปรแกรม 
Adobe 
Photoshop  

- 15 16 ไฟล์งาน 

 
 
  
          จ านวนงานที่มอบหมายตลอดภาคเรียน................1...............ชิ้นงาน 
                      
               ลงชื่อ........................................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                                                   ลงชื่อ..........................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                          (นางสาวธนัดดา  ขีดเขียน)                       (นายไพรฑูรย์  จารุสาร) 
 


