
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1              ปีการศึกษา 2560 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก                                    เวลาเรียน 4   ช่ัวโมง 
แผนท่ี 4 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Photoshop                                   เวลาเรียน  1  ช่ัวโมง 
สัปดาห์ท่ี 4  ช่ัวโมงท่ี 4                                                  สอนวันท่ี 20-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. สาระส าคัญ 
  Photoshop นั้นถกูน าไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ หลายด้าน เช่น การสร้างตัวอักษร การตกแต่งภาพถ่าย 
(Retouch) การสร้างภาพกราฟิก รวมถึงการออกแบบส่ิงพิมพ์อีกด้วย ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานให้สวยงามนั้นไม่ใช่
เพียงแค่มีความคิดริเริ่มในเชิงสร้างสรรค์ (Idea) ท่ีดี แต่จะต้องอาศัยความรู้และความช านาญในการเลือกใช้เครื่องมือ
แต่ละอย่างภายในโปรแกรมอีกด้วย ดังนั้นก่อนท่ีจะเริ่มใช้งานโปรแกรมเราควรรู้จักกับหน้าตาและส่วนประกอบต่างๆ  
ภายในโปรแกรมเสียก่อนซึ่งได้แก่   
 1. Menu Bar (แถบค าส่ัง) คือ แถบท่ีรวบรวมค าส่ังค าส่ังหลักทุกค าส่ังในโปรแกรม ต้ังแต่การเปิด-ปิด   
 2. Toolbox (กล่องเครื่องมือ) คือกล่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการท างาน  เช่น  เครื่องมือเกี่ยวกับการเลือก
และแก้ไข ,เครื่องมือในการสร้าง Selection รวมถึงการพิมพ์ตัวอักษรต่างๆ  
 3. Options Bar คือ แถบตัวเลือกของเครื่องมือ ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อเลือกใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งในกล่อง
เครื่องมือ (Toolbox) มีไว้ส าหรับการใช้งานท่ีสะดวกมากขึ้น 
 4.  Palette (พาเลท) หน้าต่างรวบรวมคุณสมบัติการท างานของเครื่องมือท่ีช่วยในการปรับแต่งภาพ 
 5.  พื้นท่ีท างาน  เป็นส่วนท่ีใช้เปิดภาพขึ้นมาตกแต่งสร้างผลงานตามท่ีต้องการ 
 
2. ผลการเรียนรู้ 

1. บอกองค์ประกอบของโปรแกรม Photoshop ได้ 
2. สามารถบอกวิธีการควบคุมหน้าต่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ 

 
3. สาระการเรียนรู้  

ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Photoshop  
 
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 
  4.2 กระบวนการท างานกลุ่ม 



 

 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

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

 
6. กิจกรรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1) ครูทักทายนักเรียนพร้อมท้ังพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันทั่วไป 

        2) ให้นักเรียนดูตัวอย่างผลงานซึ่งสร้างสรรค์จากโปรแกรม Photoshop พร้อมเช่ือมโยงกับเนื้อหาท่ีจะเรียนใน
ครั้งนี้ โดยบอกกับนักเรียนว่าถ้าต้องการสร้างงานสวยๆ ดังตัวอย่างท่ีน ามาแสดงก็ควรท่ีจะทราบถึงส่วนประกอบต่างๆ 
ของโปรแกรม 

ขั้นสอน 
3) นักเรียนส าเนา File ใบความรู้ท่ี 4 เรื่อง ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Photoshop จากเครื่อง

คอมพิวเตอร์ของครูมาไว้ในโฟลเดอร์ของนักเรียน แล้วเปิดใบความรู้ขึ้นมาศึกษา 
4) ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 คน โดยให้แต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกหัวข้อท่ีตนเองต้องไปศึกษา 

เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Photoshop ว่าประกอบด้วยส่วนใดบ้างโดยมีหัวข้อเรื่อง คือ 
 ไตเต้ิลบาร์ (Title Bar) 
 เมนูบาร์ (Menu Bar) 
 ออบช่ันบาร์ (Tool Options Bar) 
 กล่องเครื่องมือ (Tools Bar) 
 พาเลท (Palette) 
 พื้นท่ีการท างาน (Work Space) 
 แถบสถานะ 

5) ให้แต่ละกลุ่มจัดท าเป็นส่ือ Power point  เพื่อน าเสนอในหัวข้อท่ีกลุ่มตัวเองได้  
6) เมื่อเพื่อนน าเสนอผลงานเสร็จแล้วครูท าการสุ่มนักเรียน 3-4 คน ให้ตอบค าถามตาม 

ประเด็นท่ีครูได้ต้ังไว้ โดยให้นักเรียนบอกองค์ประกอบและวิธีควบคุมหน้าต่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
7) ร่วมกันอภิปรายประเด็นเนื้อหาท่ีเพื่อน าเสนอแล้วบันทึกไว้ในสมุดของนักเรียน 
8) เมื่อน าเสนอเสร็จให้นักเรียนท าใบงานท่ี 4 เรื่อง ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Photoshop 

         ขั้นสรุป   
9) ร่วมกันสรุปองค์ประกอบและวิธีควบคุมหน้าต่างโปรแกรม Photoshop 
10) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามปัญหาท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในส่วนท่ีนักเรียนยังไม่เข้าใจ 
11) ครูแนะน าให้นักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ตหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆและให้ 

นักเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Photoshop มาก่อนล่วงหน้าเพื่อท่ีคาบต่อไปจะได้เรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็ว 
 
 



 

 

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 4 เรื่อง ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Photoshop 
4.  ใบงานท่ี 4 เรื่อง  ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Photoshop 
5.  บทเรียนออนไลน์ http://www.kruchertsak.com/ 

 
8. การวัดผลและการประเมินผล 

วิธีการวัด เคร่ืองมือการวัด 
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
2. ตรวจใบงานท่ี 4 
 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบตรวจผลงานใบงานท่ี  4  เรื่อง ส่วนประกอบ
ต่างๆ ของโปรแกรม Photoshop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

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

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

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

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

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


