
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1          ปีการศึกษา 2560 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก                                     เวลาเรียน 4 ช่ัวโมง 
แผนท่ี 5 เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolbox และหน้าท่ีในการท างาน                         เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 
สัปดาห์ท่ี 5-6  ช่ัวโมงท่ี 5-6                             สอนวันท่ี 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. สาระส าคัญ 
 เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox จะถูกจัดวางเอาไว้โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งนอกจาก
เครื่องมือท่ีเห็นในตอนเริ่มต้นแล้ว  ในบางเครื่องมือยังมีปุ่มต่างๆ  ซึ่งเป็นเครื่ องมือในหมวดเดียวกันซ่อนอยู่อีก 
โดยการแบ่งกลุ่มของเครื่องมือจะแบ่งได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ชุดเครื่องมือส าหรับการสร้าง  Selection 
2. ชุดเครื่องมือส าหรับการ Crop ภาพ 
3. ชุดเครื่องมือส าหรับการรีทัชภาพ 
4. ชุดเครื่องมือส าหรับระบายสี 
5. ชุดเครื่องมือส าหรับวาดภาพและสร้างตัวอักษร 
6. ชุดเครื่องมือช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน 

 
2. ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการและหน้าท่ีในการท างาน และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolbox ได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้  

เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox และหน้าท่ีในการท างาน  
 
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 
5. มีจิตสาธารณะ 

 
6. กิจกรรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1) สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Photoshop เพื่อน าเข้าสู่บทเรียน 
2) ซักถามนักเรียนเรื่องท่ีให้นักเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox และหน้าท่ีในการท างาน  
3) นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox และหน้าท่ีในการท างาน เสร็จแล้ว

รวบรวมส่ง    
ขั้นสอน 
4) ให้นักเรียนศึกษาถึงเครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox และหน้าท่ีในการท างานจากใบความรู้ท่ีครูน าลงเครื่อง

แล้วให้นักเรียนเข้าเครือข่ายเพื่อมา copy เอาไฟล์ใบความรู้ไปศึกษา 
5) ครูอธิบายหลักการและหน้าท่ีในการท างานของเครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox จากนั้นสุ่มถามนักเรียน 3-4 

คน ให้นักเรียนสรุปเกี่ยวกับหลักการและหน้าท่ีการท างานของเครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox  
6) ครูสาธิตการใช้เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox  ควบคู่ไปกับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม  

หลังจากนั้นครูประเมินนักเรียนโดยให้นักเรียนลองปฏิบัติทีละแถว โดยมีครูและเพื่อนๆ คอยสังเกตพฤติกรรมการ
ท างาน  หากใครไม่มีความคล่องแคล่วหรือใช้เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox ไม่ได้หรือติดขัดให้ฝึกใหม่โดยขออาสาสมัคร
คนท่ีท างานคล่องแคล่วเป็นคนสอนเพื่อนๆ หลังจากนั้นเรียกนักเรียนคนนั้นๆ มาประเมินใหม่ให้ผ่านทุกคนจึงค่อยท า
กิจกรรมต่อไป 

7) ให้นักเรียนสร้างช้ินงานตามค าส่ังในใบงานท่ี 5 โดยการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolbox ขึ้นมา 1  ช้ิน 
        ขั้นสรุป   

8) ร่วมกันสรุปส่ิงท่ีได้เรียนมาและให้นักเรียนบันทึกสาระส าคัญลงในสมุด 
9) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามปัญหาท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในส่วนท่ีนักเรียนยงัไม่เข้าใจ 
10) ครูแนะน าให้นักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ตหรือจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ และฝึก 

ปฏิบัติตามเนื้อหาท่ีได้เรียนในวันนี้ เพื่อท่ีจะได้ใช้เครื่องมือต่างใน Toolbox ได้อย่างคล่องแคล่ว 
 
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 5 เรื่อง เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox และหน้าท่ีในการท างาน  
4.  ใบงานท่ี 5 เรื่อง เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox และหน้าท่ีในการท างาน  
5.  บทเรียนออนไลน์ http://www.kruchertsak.com/ 

 
 
 



 

 

 
8. การวัดผลและการประเมินผล 

วิธีการวัด เคร่ืองมือการวัด 
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
2. ตรวจใบงานท่ี 5 เรื่อง เครื่องมือต่างๆ 
ใน Toolbox และหน้าท่ีในการท างาน
  
 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบตรวจผลงานใบงานท่ี  5 เรื่อง เครื่องมือตา่งๆ 
ใน Toolbox และหน้าท่ีในการท างาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

ลงช่ือ……………………………….ครูผู้สอน 
       (นายเชิดศักด์ิ  ทองสิงห)์ 

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

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

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

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


