
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1        ปีการศึกษา 2560 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง หลักการสร้างภาพ                                                         เวลาเรียน  1  ช่ัวโมง 
แผนท่ี 2 ข้ันตอนการสร้างผลงานกราฟิก หลักการออกแบบเพ่ือสร้างภาพ ความรู้เก่ียวกับสี           เวลาเรียน  1  ช่ัวโมง 
สัปดาห์ท่ี 2  ช่ัวโมงท่ี 2                                    สอนวันท่ี 6-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. สาระส าคัญ 

ขั้นตอนในการสร้างผลงานกราฟิก มีข้ันตอน 3 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ   
1. ขั้นตอนการออกแบบ เป็นขั้นตอนส าหรับการออกแบบและการตระเตรียมแนวความคิด  หรือ  Concept 

ของผลงานท่ีก าลังจะสร้าง ขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมากจัดเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุด การ
ออกแบบดีจะท าให้ผลงานท่ีออกมาน่าประทับใจไปกว่าครึ่ง    

2. ขั้นตอนการสร้างภาพ เป็นขั้นตอนในการด าเนินการสร้าง ตามท่ีเราได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนแรก   
3. ขั้นตอนการจัดเก็บ การจัดเก็บภาพเพื่อน าไปใช้งานต่อไปโดยเลือกฟอร์แมตภาพท่ีเหมาะสมกับลักษณะของ

ภาพ  และลักษณะของงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์    
 หลักการออกแบบสร้างภาพ ส่ิงท่ีต้องค านึงในการออกแบบเพื่อสร้างภาพ มีดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการสร้างภาพ 
2. Concept  ของภาพ  
3. ความคิดสร้างสรรค์ในการส่ือความหมาย ( Creative) 
4. ความสวยงามและความมีคุณภาพ 
5. ประโยชน์ใช้สอยหรือประโยชน์ในการน าไปใช้งาน 

 ความรู้เกี่ยวกับสี  สีหรือ Color (ภาษาอเมริกัน) หรือ Colour (ภาษาอังกฤษ) คือความกว้างของคล่ืนแสงท่ีตก
กระทบบนพื้นผิวของวัตถุแล้วสะท้อนเข้าดวงตามนุษย์  ความกว้างของคล่ืนแสงท่ีแตกต่างกันเหล่านี้จะท าให้ประสาท
ตอของมนุษย์ส่งค่าไปยังสมองเพื่อแปรผลและรับรู้ว่าวัตถุนั้นมีสีอะไรและท่ีสมองนี้จะสามารถรับรู้ สีหลักๆ  ได้เพียง 3 
สี คือ สีแดง สีเขียว และสีน้ าเงิน   
 
2. ผลการเรียนรู้ 

1.  นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการสร้างผลงานกราฟิกได้ 
2.  นักเรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบเพื่อสร้างภาพได้ 
3.  นักเรียนสามารถจัดกลุ่มโมเดลสีและยกตัวอย่างโหมดของภาพแบบต่างๆ ได้ 
 

3. สาระการเรียนรู้  
ขั้นตอนการสร้างผลงานกราฟิก หลักการออกแบบเพื่อสร้างภาพ และความรู้เกี่ยวกับสี 
 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการส่ือสาร  
2. ความสามารถในการคิด 

2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์  
2.2 ทักษะการคิดสังเคราะห์  



 

 

2.3 ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์   
2.4 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.5 ทักษะการคิดเป็นระบบ 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    

  4.1 กระบวนการปฏิบัติ 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

6. กิจกรรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1) สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
2) ซักถามเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน พร้อมท้ังต้ังประเด็นปัญหาเพื่อท่ีจะโยงเข้าสู่เนื้อหาท่ีเราจะเรียนในวันนี้ 
3) ให้นักเรียนลองดูตัวอย่างจากโปสเตอร์โฆษณาท่ีครูน ามาให้นักเรียนดูแล้วตั้งประเด็นให้กับนักเรียนเกี่ยวกับ

ขั้นตอนในการสร้างโปสเตอร์แผ่นนี้ว่าต้องมีข้ันตอนอย่างไรบ้างก่อนท่ีจะออกมาเป็นโปสเตอร์แผ่นสวยๆ ให้เราดู 
4) นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่องหลักการสร้างภาพ เสร็จแล้วรวบรวมน าส่งครู  

ขั้นสอน 
     5) ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้และสุ่มให้นักเรียนบอกข้ันตอนการสร้างผลงานกราฟิก 
     6) ให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับหลักการออกแบบเพื่อสร้างภาพกราฟิก ถึงส่ิงท่ีต้องค านึงถึงในการสร้างงาน

กราฟิก 
     7) ครูให้น าตัวอย่างโมเดลสีมาให้นักเรียนดูและให้นักเรียนช่วยกันตอบค าถามท่ีครูต้ังขึ้นเกี่ยวกับโมเดลสี ใน

เรื่องการผสมกันของสี  พร้อมให้นักเรียนจัดกลุ่มของโมเดลท่ีครูน ามาให้ดูว่าอยู่ในโมเดลสีประเภทไหน 
     8) สุ่มนักเรียนให้ยกตัวอย่างโหมดของรูปภาพแบบต่างๆ  
     9) ให้นักเรียนท าใบงานท่ี 2 เรื่อง  หลักการสร้างภาพ 

       ขั้นสรุป 
      10) ร่วมกันสรุปขั้นตอนการสร้างผลงานกราฟิก หลักการออกแบบเพื่อสร้างภาพ และความรู้เกี่ยวกับสี 
      11) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในส่ิงท่ีสงสัยและมีปัญหาไม่เข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียน 
      12) ครูบอกนักเรียนให้ไปอ่านหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับ ฟอร์แมตของภาพ และ หาค าศัพท์ เกี่ยวกบัภาพกราฟิก 
ท่ีควรรู้ 
 
7. สื่อการเรียนการสอน 

1.  ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ประกอบด้วย 
1.1 คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอน 1 เครื่อง 
1.2 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน 55 เครื่อง 



 

 

1.3 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องนักเรียนนั่ง 1 คน 
2.  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
3.  ใบความรู้ท่ี 2 เรื่อง หลักการสร้างภาพ 
4.  ใบงานท่ี  2  เรื่อง  หลักการสร้างภาพ 
5.  บทเรียนออนไลน์ http://www.kruchertsak.com/ 

 
8. การวัดผลและการประเมินผล 

วิธีการวัด เคร่ืองมือการวัด 
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
2. ตรวจแบบทดสอบ 
3. ตรวจใบงานท่ี 2 
 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. แบบตรวจผลงานใบงานท่ี  2  เรื่อง  หลักการ 
สร้างภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.plubplapit.org/elearning


 

 

9. บันทึกผลหลังการสอน 
ผลท่ีเกิดขึ้น…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ปัญหาและแนวทางแก้ไข………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ลงช่ือ……………………………….ครูผู้สอน 
       (นายเชิดศักด์ิ  ทองสิงห์) 

                   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
    วันท่ี………เดือน………………………พ.ศ……………….. 
 
 
 

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
……………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………. 
 

ลงช่ือ…………………………………………………. 
          (...............................................) 

                         ต าแหน่ง........................................................ 
 

 


