
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1              ปีการศึกษา 2560 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก                                      เวลาเรียน 4 ช่ัวโมง 
แผนท่ี 6 Palette ส าคัญ ๆ ท่ีต้องใช้งานเป็นประจ า                                                 เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สัปดาห์ท่ี 7 ช่ัวโมงท่ี 7                            สอนวันท่ี 11-15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. สาระส าคัญ 
  Palette เป็นหน้าต่างท่ีรวบรวมคุณสมบัติการท างานของเครื่องมือท่ีช่วยในการปรับแต่งต่าง ๆ ประกอบ 
ไปด้วย  

1. Navigator Palette ใช้ในการปรับมุมมองและต าแหน่งการดูภาพด้วยการแดรกเมาส์  
แล้วลาก  สามารถย่อ-ขยายมุมมองได้อีกด้วย 

2. Info Palette ใช้แสดงข้อมูลในรูปแบบของตัวเลข เช่น ค่าสีแบบ RGB และ CMYK   
ซึ่งตัวเลขจะเปล่ียนแปลงไปตามต าแหน่งของตัวชี้เมาส์  รวมทั้งแสดงความกว้างและความยาวของพื้นท่ีท่ีเลือกอยู่อีก
ด้วย 

3. Color Palette แสดงค่าสีของสีแบ็คกราวน์ (Background) หรือสีโฟร์กราวน์  
(Foreground) ซึ่งสามารถปรับแต่งสีได้ด้วยการเล่ือน (Slide) นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดรูปแบบของการแสดงแถบ
สไลด์ตามโหมดสีต่างๆ  ได้อีกด้วย 

4. Layers Palette รวบรวมลักษณะต่างๆ ของการแสดงผลในการท างาน ซึ่งมีรูปแบบ 
ซ้อนทับกันเป็นช้ันๆ   

5. Swatches Palette แสดงสีต่างๆ ลักษณะคล้ายกับจานสี เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ 
เลือกใช้สีในการท างาน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างสีใหม่หรือลบสีเก่าได้อีกด้วย ซึ่งแตกต่างกับการเลือกสีจาก  Color  
Palette   

6. Styles Palette รวบรวมลักษณะต่างๆ ของการปรับแต่งอัตโนมัติ เช่น ลวดลาย 3 มิติ   
หรือการสร้างปุ่ม เป็นต้น 

7. History Palette รวบรวมรายละเอียดการท างานท้ังหมด ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง 
มีประโยชน์อย่างมากในการย้อนการท างานกลับไปตามท่ีต้องการ โดยไม่เกินความยาวของ History ท่ีก าหนดไว้ 

8. Actions Palette ท าหน้าท่ีบันทึกข้ันตอนต่างๆ ในการท างาน  และเราสามารถสร้าง  
Action  เก็บไว้ใช้เองได้อีกด้วย  

9. Channels Palette พาเลทท่ีแสดงการแยกสีของภาพตามโหมดท่ีใช้  เช่น สี  CMYK   
ประกอบด้วยสี 4 สี พาเลทก็จะแสดงแยกสีท้ังหมด 4 Channels  และอีก 1 Channels ท่ีมีทุกสีรวมกัน 
    10. Paragraph Palette ก าหนดการจัดเรียงข้อความ  เช่น ย่อหน้า กึ่งกลาง  ละเสมอหลัง 
 
2. ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายหน้าท่ีและควบคุม Palette ส าคัญๆ ท่ีต้องใช้งานเป็นประจ าได้ 
2.  มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ใช้เครื่องมือและค าส่ังเกี่ยวกับการใช้สี การท างานด้วยเมาส์  ระบบเลเยอร์ 

และการจัดการไฟล์รูปภาพได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้  

Palette ส าคัญๆ ท่ีต้องใช้งานเป็นประจ า 



 

 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการส่ือสาร  
2. ความสามารถในการคิด 

2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์  
2.2 ทักษะการคิดสังเคราะห์  
2.3 ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์   
2.4 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

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) สนทนากับนักเรียนเพื่อทักทาย 

           2) สนทนาเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม Photoshop เพื่อน าเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นสอน 
3) ให้นักเรียนศึกษา Palette ส าคัญ ๆ ท่ีต้องใช้งานเป็นประจ าจากใบความรู้ท่ีครูน าลงเครื่องแล้วให้นักเรียน

เข้าเครือข่ายเพื่อมา copy เอาไฟล์ใบความรู้ไปศึกษา 
4) เปิดโปรแกรม Photoshop แล้วสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับ  Palette  ท่ีครูเลือกมานั้น ท าหน้าท่ีอย่างไร ให้

นักเรียนอธิบาย  จากนั้นครูอธิบายถึงการใช้งาน Palette และค าส่ังเกี่ยวกับ และการท างานกับเมาส์ 
5) ครูสาธิตวิธีการใช้ Palette ต่างๆ  และระบบท างานของเลเยอร์  และค าส่ังเกี่ยวกับสี  พร้อม 

ท้ังให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามไปด้วย  
6) ให้นักเรียนท าใบงานท่ี 6 เรื่อง Palette ส าคัญๆ ท่ีต้องใช้งานเป็นประจ า  

         ขั้นสรุป   
7) ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ Palette ต่างๆ ของโปรแกรม Photoshop 
8) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามปัญหาท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในส่วนท่ีนักเรียนยงัไม่เข้าใจ 
9) ครูแนะน าให้นักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ตหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ 

 
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 Palette ส าคัญ ๆ ท่ีต้องใช้งานเป็นประจ า     
4.  ใบงานท่ี 5 เรื่อง  Palette ส าคัญ ๆ ท่ีต้องใช้งานเป็นประจ า     
5.  บทเรียนออนไลน์ http://www.kruchertsak.com/ 

 
8. การวัดผลและการประเมินผล 

วิธีการวัด เคร่ืองมือการวัด 
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
2. ตรวจใบงานท่ี 6 Palette ส าคัญ ๆ ท่ีต้อง
ใช้งานเป็นประจ า     
 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบตรวจผลงานใบงานท่ี  6 เรื่อง Palette 
ส าคัญ ๆ ท่ีต้องใช้งานเป็นประจ า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

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

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

 
 

 

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

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

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

 
 

 

 

 

 


