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โครงการจัดการเรียนรู ้

วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์    รหัสวิชา 10217404 
 

ครั้งที่ จ านวนคาบ ทฤษฎี ปฏิบัติ หมายเหตุ 
1-2 4 หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ 

- ความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์ 
- ความเป็นมาของสื่อสิ่งพิมพ์ 
- ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ 
- ข้อดีและข้อจ ากัดของสื่อสิ่งพิมพ์ 

- แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 
- แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 
- ใบงานที่ 1 
- แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 

 

3-4 4 หน่วยที่ 2 การออกแบบและกระบวนการผลิต     
สื่อสิ่งพิมพ์ 
- การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
- การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 

- แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2 
- แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 
- ใบงานที่ 2 
- แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2 

 

5-6 4 หน่วยที่ 3  การจัดรูปแบบแบะจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ 
- รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ 
- การจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ 

- แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3 
- แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3 
- ใบงานที่ 3 
- แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3 

 

7-8 4 หน่วยที่ 4  สีในสื่อสิ่งพิมพ์ 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสี 
- ทฤษฎีสี 
- ระบบสี 

- แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4 
- แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 
- ใบงานที่ 4 
- แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4 

 

9-10 4 หน่วยที่ 5  ภาพในสื่อสิ่งพิมพ์ 
- ไฟล์ภาพและคุณสมบัติของไฟล์ภาพ 
- รูปภาพในงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ 
- ภาพที่ใช้ในการประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ 

- แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 5 
- แบบฝึกหัดหน่วยที่ 5 
- ใบงานที่ 5 
- แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 5 

 

11-12 4 หน่วยที่ 6 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ 
- ลักษณะโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
- การเข้าสู่โปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
- การออกจากโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์  
  ซีเอส 5.5 
- ส่วนประกอบของโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์    
  ซีเอส 5.5 

- แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 6 
- แบบฝึกหัดหน่วยที่ 6 
- ใบงานที่ 6 
- แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ครั้งที่ จ านวนคาบ ทฤษฎี ปฏิบัติ หมายเหตุ 
13-15 6 หน่วยที่ 7 การสร้างไฟล์และจัดการไฟล์งาน 

- การสร้างไฟล์งาน 
- การตั้งค่าหน้าเอกสารจากหน้าต่างนิวดอค         
  คิวเมนต์ เซตอัพ 
- การบันทึกไฟล์งาน 
- การเปิดไฟล์งาน 
- การปิดไฟล์งาน 
- การพิมพ์ชิ้นงานออกทางเครื่องพิมพ์ 
- การเพ่ิมและลดจ านวนหน้า 
- การลบจ านวนหน้าเอกสารในไฟล์ 
- การย้ายหน้าเอกสาร 
- มุมมองเอกสาร 

- แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 7 
- แบบฝึกหัดหน่วยที่ 7 
- ใบงานที่ 7.1 
- ใบงานที่ 7.2 
- แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 7 

 

16-18 6 หน่วยที ่8 การสร้างและตกแต่งข้อความ 
- การสร้างข้อความ 
- การน าไฟล์จากโปรแกรมอ่ืนเข้ามาใช้งานใน
โปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
- การไหลของข้อความ 
- เครื่องมือปรับแต่งตัวอักษรและข้อความ  
- การจัดต าแหน่งข้อความ 

- แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 8 
- แบบฝึกหัดหน่วยที่ 8 
- ใบงานที่ 8.1 
- ใบงานที่ 8.2 
- แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 8 

 

19-21 8 หน่วยที่ 9 การวาดภาพและการน าเข้าภาพ 
- ลักษณะของภาพวาดในโปรแกรมอะโดบี อินดี
ไซน์ ซีเอส 5.5 
- การน ารูปภาพจากภายนอกเข้ามาใช้งานใน
โปรแกรมโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 

- แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 9 
- แบบฝึกหัดหน่วยที่ 9 
- ใบงานที่ 9 
- แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 9 

 

22-24 6 หน่วยที่ 10 การท างานกับวัตถุ 
- การเลือกวัตถุ 
- การเคลื่อนย้ายวัตถุ 
- การปรับขนาดวัตถุ 
- การคัดลอกวัตถุ 
- การหมุนวัตถุ 
- การบิดรูปทรงวัตถุ 
- การพลิกกลับด้านวัตถุ 

- แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 10 
- แบบฝึกหัดหน่วยที่ 10 
- ใบงานที่ 10 
- แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ครั้งที่ จ านวนคาบ ทฤษฎี ปฏิบัติ หมายเหตุ 
  - การล็อกวัตถุ 

- การมาสก์วัตถุ 
- การรวมกลุ่มวัตถุ 
- การจัดล าดับการซ้อนวัตถุ 

  

25-27 6 หน่วยที่ 11  การใส่สีวัตถุ 
- โหมดสีในโปรแกรมอะโดบีอินดีไซน์ซีเอส 5.5 
- การใส่สีวัตถุ 
- การใส่สีด้วยเครื่องมืออายดรอปเปอร์ทูล 
- การระบายสีแบบไล่โทน 
- การสร้างภาพโปร่งแสง 

- แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที ่11 
- แบบฝึกหัดหน่วยที่ 11 
- ใบงานที่ 11 
- แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที ่11 

 

28-30 8 หน่วยที่ 12  การใช้งานเลเยอร์ 
ความหมายของเลเยอร์ 
ประโยชน์ของเลเยอร์ 
การสร้างเลเยอร์ 

- แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที ่12 
- แบบฝึกหัดหน่วยที่ 12 
- ใบงานที่ 12 
- แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที ่12 

 

31-33 8 หน่วยที่ 13 หน้ามาสเตอร์ 
- การใช้งานพาเนลเพจในการจัดการ                     
  หน้ามาสเตอร์ 
- การสร้างหน้ามาสเตอร์ 
- การใช้งานหน้ามาสเตอร์ 
- การน าหน้ามาสเตอร์จากไฟล์เอกสารอ่ืน 
  เข้ามาใช้งาน 
- การปรับแต่งหน้ามาสเตอร์ 
- การเพ่ิมหน้ามาสเตอร์จากหน้ากระดาษ 
- การลบหน้ามาสเตอร์ 

- แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที ่13 
- แบบฝึกหัดหน่วยที่ 13 
- ใบงานที่ 13.1 
- ใบงานที่ 13.2 
- แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที ่13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสวิชา   10217404                วิชา  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์             สอนครั้งที่  1-2 
หน่วยที่ 1    ชื่อหน่วย  ความรู้เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์                  เวลา  4   ชม. 
1.  สาระส าคัญ 

 “สื่อสิ่งพิมพ์” เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นสื่อที่ช่วย
เผยแพร่ข่าวสาร เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีสื่อในรูปแบบอ่ืนๆ เข้ามามากมาย อาทิเช่น 
วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น แต่สื่อสิ่งพิมพ์ยังคงได้รับความนิยมและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะกับยุคสมัย 
  สื่อสิ่งพิมพ์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้ที่รักการอ่าน เพราะนอกจากราคาถูก มีความ หลากหลาย ดึงดูด
ใจนักอ่านไม่ว่าจะเป็นการอ่านเพ่ือรับรู้ข่าวสาร สาระความรู้ ความบันเทิง เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือเรียน ต ารา นิตยสาร 
หนังสือการ์ตูน หนังสือนวนิยาย เป็นต้น 
 

2.  สมรรถนะประจ าหน่วย 
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมา ประเภท และข้อดี ข้อจ ากัดของสื่อสิ่งพิมพ์ 
 2.  เปรียบเทียบข้อดีและข้อจ ากัดของสื่อสิ่งพิมพ์ 

3.  แสดงพฤติกรรมความด้านการตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ  และมีความรอบคอบ  
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ความเป็นมา ประเภท  และข้อดี ข้อจ ากัดของสื่อสิ่งพิมพ์ 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (น าทาง) 
1. อธิบายความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์ได้ 
2. อธิบายความเป็นมาของสื่อสิ่งพิมพ์ได้ 
3. จ าแนกความแตกต่างของสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทได้ 
4. เปรียบเทียบข้อดีและข้อจ ากัดของสื่อสิ่งพิมพ์ได้ 
5. มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ   

และมีความรอบคอบ 
 
 
4.  สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์ 
2. ความเป็นมาของสื่อสิ่งพิมพ์ 
3. ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ 
4. ข้อดีและข้อจ ากัดของสื่อสิ่งพิมพ์ 

  
5.  กิจกรรมการเรียนรู้   

สอนครั้งที่ 1-4 
สอนแบบบรรยาย 
ขั้นเตรียมการสอน 
1. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน เนื่องจากเป็นการสอนครั้งแรก   
2. ผู้สอนตรวจสอบรายชื่อผู้เรียน 
3. ผู้สอนบอกจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา 



4. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ จ านวน 
10 ข้อ คะแนน 10 คะแนน เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานของตนเอง 

5. ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 
 
ขั้นสอน 
6. ครูให้ความรู้ในบทเรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ โดยให้นักเรียนใช้เอกสารประกอบการเรียนในการ

เรียนรู้เนื้อหาในบทเรียน 
7. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
8. เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาในบทเรียนจบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด หน่วยที่ 1  มีจ านวน 3  ตอน ใช้เวลา

ในการท าแบบฝึกหัดทั้งหมด 30 นาที  จ านวน 40 ข้อ  คะแนนทั้งหมด  30  คะแนน แบ่งได้เป็น 
8.1 ตอนที่ 1 เป็นแบบฝึกหัดแบบเลือกตอบ  จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัด           

15 นาที  คะแนน 20 คะแนน 
8.2 ตอนที่ 2  เป็นแบบฝึกหัดแบบถูก-ผิด จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัด  

10 นาที  คะแนน 10 คะแนน 
9. เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกหัดทั้ง 2 ตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนท าใบงานที่ 1 ชื่องาน  

ความรู้เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ ใช้เวลาในการท าใบงาน 20 นาที คะแนน 15 คะแนน โดยให้นักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึกผล
การปฏิบัติงาน ใบงานที่ 1 

10.  ผู้สอนเน้นย้ าให้ผู้เรียนตระหนักถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การตรงต่อเวลา  
ความรับผิดชอบ  และมีความรอบคอบ 

 
ขั้นติดตามผล 
11.  ครูเป็นผู้ตรวจแบบฝึกหัด ตามแบบเฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 1  
12.  ครูเป็นผู้ประเมินใบงานที่ 1 ชื่องาน ความรู้เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์  
13. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1 เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ จ านวน 

10  ข้อ เวลาในการสอบ 10 นาที คะแนนสอบ  10 คะแนน 
14.   ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1 
 

การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ความพอประมาณ 

-  ผู้เรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับการเรียน 
 

2. ความมีเหตุผล 
-  ผู้เรียนจ าแนกความแตกต่างของสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท 
-  ผู้เรียนเปรียบเทียบข้อดีและข้อจ ากัดของสื่อสิ่งพิมพ์ 
 

3. การมีภูมิคุ้มกัน 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ 
-  ผู้เรียนมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมในการเรียน 
-  ผู้เรียนท างานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง       
   

4. เงื่อนไขความรู้ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของสื่อสิ่งพิมพ์ 



-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสารของสื่อสิ่งพิมพ์ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับข้อดีและข้อจ ากัดของสื่อสิ่งพิมพ์ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของสื่อสิ่งพิมพ์ 

 
 

5. เงื่อนไขคุณธรรม 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา   

 
6.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 ของประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์ 
 
7.  หลักฐาน 
 หลักฐานความรู้ 

1. ผลการสังเกต 
2. ผลการมอบหมายงาน 
3. ผลการสอบ 

 

 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1. แบบบันทึกเนื้อหาการเรียน (สมุดของผู้เรียน) 
2. แบบประเมินพฤติกรรม 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

8.  วัดผลประเมินผล 
 8.1  เครื่องมือประเมิน 
  1.  แบบประเมินผลที่เกิดจากใบงาน 
  2.  แบบประเมินพฤติกรรมในการเรียน   
  3.  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 

 8.2  เกณฑ์การประเมิน 
  1.  ใบงานที่ 1 ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน 
  2.  แบบทดสอบหลังเรียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม                10 คะแนน 
  3.  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับดี 
 

9.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 

10.  เอกสารอ้างอิง 
 ประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสวิชา   10217404                วิชา  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์                  สอนครั้งที่  3-4 
หน่วยที่  2     ชื่อหน่วย  การออกแบบและกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์                       เวลา   4   ชม. 
 

 
1.  สาระส าคัญ 

 การออกแบบมีความส าคัญในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพราะการออกแบบคือการวางแผนในการท างาน ซึ่งเป็น
ขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญของกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ประสบผลส าเร็จ การออกแบบในลักษณะใดก็ตามต้องอาศัย
ส่วนประกอบของงานศิลป์อันได้แก่ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี ลักษณะผิว เพ่ือน ามาประกอบกันเป็นผลงานที่มีความสวยงาม 
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ จนท าให้เกิดเป็นผลงานที่มีรูปแบบที่ดี  
 สื่อสิ่งพิมพ์ที่จะส าเร็จบรรลุจุดมุ่งหมายได้นั้น นอกจากการออกแบบที่มีประสิทธิภาพแล้ว กระบวนการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการวางแผน การเตรียมการก่อนพิมพ์ การท าต้นฉบับ การเลือกประเภทของการ
พิมพ์เพ่ือให้เหมาะสมกับสื่อสิ่งพิมพ์ และส่งผลให้การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ส าเร็จบรรลุจุดมุ่งหมาย 
 
2.  สมรรถนะประจ าหน่วย 
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และการผลิต               สื่อสิ่งพิมพ์
ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
 2.  ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ตามลักษณะความต้องการใช้งาน 
 3.  ล าดับกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามขั้นตอน 
 4.  ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะอย่างง่าย 
 5.  แสดงพฤติกรรมการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ และความรับผิดชอบ 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทั่วไป 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์     
     ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับการเรียน 
3. มีความตรงต่อเวลา  
4. มีความความรอบคอบ 
5. มีความรับผิดชอบ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (น าทาง) 
1. อธิบายการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ได้ 
2. อธิบายการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะได้ 
3. เตรียมวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับการเรียน 
4. มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา  ความรอบคอบ                  
     และความรับผิดชอบ 

 
4.  สาระการเรียนรู้ 

1. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
2. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 

  



5.  กิจกรรมการเรียนรู้   
สอนครั้งที่  3-4 
สอนแบบบรรยาย 
ขั้นเตรียมการสอน 

6. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน และตรวจสอบรายชื่อผู้เรียน 
7. ผู้สอนทบทวนบทเรียนหน่วยที่ 1 
8. ให้นักเรียนอ่านจุดประสงค์ท่ัวไป และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่างละเอียด เพ่ือจะได้      

ทราบว่า เอกสารประกอบการเรียนในหน่วยที่ 2 มีจุดประสงค์การเรียนรู้และความคาดหวังเก่ียวกับพฤติกรรมของนักเรียน
อย่างไร   

9. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2 เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ จ านวน 10 ข้อ 
คะแนน 10 คะแนน เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานของตนเอง 

10. ครูตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2 
 

ขั้นสอน 
1. ครูให้ความรู้ในบทเรียน เรื่อง การออกแบบและกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยให้ 

นักเรียนใช้เอกสารประกอบการเรียนในการเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียน 
2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
3. เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาจบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด หน่วยที่ 2  มีจ านวน 2 ตอน  ใช้เวลาในการ

ท าแบบฝึกหัดทั้งหมด  25  นาที  จ านวน 20 ข้อ  คะแนนทั้งหมด  20  คะแนน แบ่งได้เป็น 
3.1 ตอนที่ 1 เป็นแบบฝึกหัดแบบถูก-ผิด จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัด  

10 นาที  คะแนน 10 คะแนน 
3.2 ตอนที่ 2  เป็นแบบฝึกหัดแบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัด         

15 นาที  คะแนน 10 คะแนน 
4. เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกหัดทั้ง 2 ตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนท าใบงานหน่วยที่ 2   

จ านวน 2 ใบงาน ดังนี้  
4.1  ใบงานที่ 2  ชื่องาน หลักการจัดวางองค์ประกอบของสื่อสิ่งพิมพ์ ใช้เวลาในการท า    ใบงาน 15 

นาที  คะแนน 15 คะแนน  ให้นักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน ใบงานที่ 2 
5. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2  เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ  

จ านวน 10 ข้อ  เวลาในการสอบ 10 นาที   คะแนนสอบ 10 คะแนน 
 

ขั้นติดตามผล 
1. ครูตรวจแบบฝึกหัด ตามแบบเฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 2 
2. ครูเป็นผู้ประเมินใบงานที่ 2 ตามแบบประเมินใบงานที่ 2  
3. ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2 

 
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ความพอประมาณ 
-  ผู้เรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์เหมาะสม กับการเรียน 
 

2. ความมีเหตุผล 
-  ผู้เรียนออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ตามลักษณะความต้องการใช้งาน 
 

3. การมีภูมิคุ้มกัน 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ 



-  ผู้เรียนท างานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง       
เงื่อนไขความรู้ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
 

4. เงื่อนไขคุณธรรม 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยความตรงต่อเวลา  ความความรอบคอบ และผู้เรียนมีความรับผิดชอบ 

 
 
 
6.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1.  หนังสือเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 ของประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์ 
 

7.  หลักฐาน 
 หลักฐานความรู้ 

1. ผลการสังเกต 
2. ผลการมอบหมายงาน 
3. ผลการสอบ 

 

 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1. แบบบันทึกเนื้อหาการเรียน (สมุดของผู้เรียน) 
2. แบบประเมินพฤติกรรม 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

8.  วัดผลประเมินผล 
 8.1  เครื่องมือประเมิน 
  1.  แบบประเมินผลที่เกิดจากใบงาน 
  2.  แบบประเมินพฤติกรรมในการเรียน   
  3.  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 
 8.2  เกณฑ์การประเมิน 
  1.  ใบงานที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม  15  คะแนน 
  2.  แบบทดสอบหลังเรียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม                10 คะแนน 
  3.  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับดี 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 

- 
10.  เอกสารอ้างอิง 
 ประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์.  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 

 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสวิชา   10217404                วิชา  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์      สอนครั้งที่  5-6 
หน่วยที่  3    ชื่อหน่วย  การจัดรูปแบบและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์                     เวลา   4   ชม. 
 

 
1.  สาระส าคัญ 

การจัดรูปแบบและการจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ในหน้า หน้าสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีความ
สมบูรณ์ตรงกับวัตถุประสงค์ในการผลิต ได้แก่ การเลือกรูปแบบตัวอักษร สีตัวอักษร ชนิดกระดาษ ขนาดกระดาษ การตั้ง
ค่าหน้ากระดาษ การก าหนดต าแหน่งภาพ ต าแหน่งข้อความ และวัสดุในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ที่มี
ความหลากหลายตามลักษณะการใช้งาน ส่งผลให้การเลือกวัสดุที่ใช้ในการผลิตแตกต่างกันออกไป การจัดรูปแบบและจัด
หน้า สื่อสิ่งพิมพ์จึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

 
2.  สมรรถนะประจ าหน่วย 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ และการจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์   
 2.  จัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ตามแบบที่ก าหนด 
 3.  ก าหนดรูปแบบการจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

4.  เตรียมวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับการเรียน 
  5.  แสดงพฤติกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์และรูปแบบการจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์   
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (น าทาง) 

1. อธิบายรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ได้ 
2. อธิบายรูปแบบกระดาษท่ีใช้ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้ 
3. อธิบายรูปแบบการจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ได้ 
4. เตรียมวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
5. มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ   

และมีความรับผิดชอบ 
 
4.  สาระการเรียนรู้ 

5. รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ 
6. การจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ 

  
5.  กิจกรรมการเรียนรู้   

สอนครั้งที่  5-6 
สอนแบบบรรยาย 
ขั้นเตรียมการสอน 

11. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน และตรวจสอบรายชื่อผู้เรียน 
12. ผู้สอนทบทวนบทเรียนหน่วยที่ 2 
13. ให้นักเรียนอ่านจุดประสงค์ท่ัวไป และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่างละเอียด      



เพ่ือจะได้ทราบว่า เอกสารประกอบการเรียนในหน่วยที่ 3  มีจุดประสงค์การเรียนรู้และความคาดหวังเก่ียวกับพฤติกรรม
ของนักเรียนอย่างไร   

14. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3 เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ  
จ านวน 10 ข้อ คะแนน 10 คะแนน  เพื่อวัดความรู้พ้ืนฐานของตนเอง 

        5.  ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3 
 

ขั้นสอน 
6. ครูให้ความรู้ในบทเรียน เรื่อง การจัดรูปแบบและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ โดยให้นักเรียนใช้ 

เอกสารประกอบการเรียนในการเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียน 
7. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
8. เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาจบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด หน่วยที่ 3  มีจ านวน 2 ตอน ใช้เวลาในการ

ท าแบบฝึกหัดทั้งหมด 20 นาที  จ านวน 20 ข้อ  คะแนนทั้งหมด  20  คะแนน แบ่งได้เป็น 
8.1 ตอนที่ 1 เป็นแบบฝึกหัดแบบถูก-ผิด  จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัด  

10 นาที  คะแนน 10 คะแนน 
8.2 ตอนที่ 2  เป็นแบบฝึกหัดแบบจับคู่ จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัด  

10 นาที  คะแนน 10 คะแนน 
9. เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกหัดทั้ง 3 ตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนท าใบงานที่ 3  

ชื่องาน การจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ ใช้เวลาในการท าใบงาน 30 นาที คะแนน 15 คะแนน โดยให้นักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึก
ผลการปฏิบัติงาน ใบงานที่ 3 

10. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3  เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ  
จ านวน 10 ข้อ เวลาในการสอบ 10 นาที คะแนนสอบ  10 คะแนน 

 

ขั้นติดตามผล 
11.  ครูตรวจแบบฝึกหัด ตามแบบเฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 3 
12.  ครูเป็นผู้ประเมินใบงานที่ 3 ชื่องาน การจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ ตามแบบประเมิน 

ใบงานที่ 3  
14. ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3 

 
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ความพอประมาณ 
-  ผู้เรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับการเรียน 
 

6. ความมีเหตุผล 
-  ผู้เรียนจ าแนกรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ 
-  ผู้เรียนก าหนดรูปแบบการจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
 

7. การมีภูมิคุ้มกัน 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ 
-  ท างานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง 
 

8. เงื่อนไขความรู้ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ 
 

9. เงื่อนไขคุณธรรม 



-  ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยความตรงต่อเวลา ความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ 
 
6.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1.  หนังสือเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2201-2408 ของประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์ 
7.  หลักฐาน 
 หลักฐานความรู้ 

4. ผลการสังเกต 
5. ผลการมอบหมายงาน 
6. ผลการสอบ 

 

 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
4. แบบบันทึกเนื้อหาการเรียน (สมุดของผู้เรียน) 
5. แบบประเมินพฤติกรรม 
6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
8.  วัดผลประเมินผล 
 8.1  เครื่องมือประเมิน 
  1.  แบบประเมินผลที่เกิดจากใบงาน 
  2.  แบบประเมินพฤติกรรมในการเรียน   
  3.  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 8.2  เกณฑ์การประเมิน 
  1.  ใบงานที่ 3 ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม  15  คะแนน 
  2.  แบบทดสอบหลังเรียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม                10 คะแนน 
  3.  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับดี 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 

- 
 
10.  เอกสารอ้างอิง 
 ประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2201-2408 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสวิชา   10217404                วิชา  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์              สอนครั้งที่  7-8 
หน่วยที่  4     ชื่อหน่วย   สีในสื่อสิ่งพิมพ์            เวลา   4   ชม. 
 

 
1.  สาระส าคัญ 

สีเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่บนโลก ทุก ๆ สิ่งที่เรามองเห็นรอบ ๆ ตัวนั้น ล้วนแต่มีสี โลกของเรา 
ถูกจรรโลงและแต่งแต้มด้วยสีสันหลายหลาก ทั้งสีสันตามธรรมชาติ และสีที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้น หากโลกนี้ไม่มีสี หรือมนุษย์ไม่
สามารถรับรู้เกี่ยวกับสีได้ สิ่งนั้นอาจเป็นความพกพร่องที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ เพราะสีมีความส าคัญต่อวัฏจักรแห่งโลก และ
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมนุษย์ จนแยกกันไม่ออก เพราะมนุษย์ได้ตระหนักแล้วว่า สีนั้นส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ 
จินตนาการ การสื่อความหมาย และความสุขส าราญใจในชีวิตประจ าวันมาช้านานแล้ว ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสีมีอิทธิพล
ต่อมนุษย์เราเป็นอย่างสูงและมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์จากสีอย่างอเนกอนันต์ ในการสร้างสรรค์ สิ่งต่าง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 
2.  สมรรถนะประจ าหน่วย 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับสี ทฤษฎีสี หลักการใช้สี การใช้สีกับงานออกแบบ และระบบสี    
2.  ก าหนดการใช้สีกับสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเหมาะสม 
3.  เลือกใช้สีกับงานออกแบบอย่างเหมาะสม 
4.  ก าหนดค่าการใช้ระบบสีเหมาะสมกับงานพิมพ์ 
5.  เตรียมวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
6.  แสดงพฤติกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ   

และมีความรับผิดชอบ 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสี ทฤษฎีสี และระบบสี 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (น าทาง) 

1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสีได้ 
2. อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีสีได้ 
3. อธิบายเกี่ยวกับระบบสีได้ 
4. มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ  

และความรอบคอบ 
 
4.  สาระการเรียนรู้ 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสี 
2. ทฤษฎีสี 
3. ระบบสี 

  
5.  กิจกรรมการเรียนรู้   

สอนครั้งที่  7-8 
จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ Miap 
ขั้นสนใจปัญหา 



1. ให้นักเรียนอ่านจุดประสงค์ท่ัวไป และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่างละเอียด เพ่ือจะได้ 
ทราบว่าเอกสารประกอบการเรียนในหน่วยที่ 4 มีจุดประสงค์การเรียนรู้และความคาดหวังเก่ียวกับพฤติกรรมของนักเรียน
อย่างไร   

2. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4  เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
 จ านวน 10 ข้อ คะแนน 10 คะแนน เพ่ือวัดความรู้พื้นฐานของตนเอง 

3. ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4  
 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
4. ผู้สอนครูให้ความรู้ในบทเรียน เรื่อง สีในสื่อสิ่งพิมพ์  โดยให้นักเรียนใช้เอกสารประกอบการเรียนในการ

เรียนรู้เนื้อหาในบทเรียน  
5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 

 

ขั้นการน าข้อมูลมาใช้ 
6. เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาจบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด หน่วยที่ 4  มีจ านวน 3   

ตอน ใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัดทั้งหมด 30 นาที  จ านวน 30 ข้อ  คะแนนทั้งหมด  30  คะแนน แบ่ง     ได้เป็น 
6.1 ตอนที่ 1 เป็นแบบฝึกหัดแบบถูก-ผิด  จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัด    

10 นาที  คะแนน 10 คะแนน 
6.2 ตอนที่ 2  เป็นแบบฝึกหัดแบบจับคู่ จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัด  

10 นาที  คะแนน 10 คะแนน 
6.3 ตอนที่ 3  เป็นแบบฝึกหัดแบบเลือกตอบ  จ านวน 10 ข้อใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัด  

10 นาที  คะแนน 10 คะแนน 
7. เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกหัดทั้ง 3 ตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนท าใบงานที่ 4  

ชื่องาน สีในสื่อสิ่งพิมพ์ ใช้เวลาในการท าใบงาน 40 นาที คะแนน  15  คะแนน โดยให้นักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึกผล
การปฏิบัติงาน ใบงานที่ 4 
 

ขั้นประเมินผล 
8. ครูเป็นผู้ตรวจแบบฝึกหัด ตามแบบเฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 4 
9. ครูเป็นผู้ประเมินใบงานที่ 4 ชื่องาน สีในสื่อสิ่งพิมพ์  
10.  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4  เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ  

จ านวน 10 ข้อ  เวลาในการสอบ 10 นาที คะแนนสอบ  10 คะแนน 
11.  ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4 

 

การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10. ความพอประมาณ 

-  ผู้เรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับการเรียน 
 

11. ความมีเหตุผล 
-  ผู้เรียนก าหนดการใช้สีกับสื่อสิ่งพิมพ์  
-  ผู้เรียน เลือกใช้สีกับงานออกแบบอย่างเหมาะสม 
-  ผู้เรียนก าหนดค่าการใช้ระบบสีเหมาะสมกับงานพิมพ์ 
 

12. การมีภูมิคุ้มกัน 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ 
-  ผู้เรียนท างานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง       
 



13. เงื่อนไขความรู้ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกีย่วกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสี 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสี 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับระบบสี 

 

14. เงื่อนไขคุณธรรม 
 -  ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และความรอบคอบ 

 

6.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1.  หนังสือเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 ของประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์ 

 
7.  หลักฐาน 
 หลักฐานความรู้ 

7. ผลการสังเกต 
8. ผลการมอบหมายงาน 
9. ผลการสอบ 

 

 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
7. แบบบันทึกเนื้อหาการเรียน (สมุดของผู้เรียน) 
8. แบบประเมินพฤติกรรม 
9. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
8.  วัดผลประเมินผล 
 8.1  เครื่องมือประเมิน 
  1.  แบบประเมินผลที่เกิดจากใบงาน 
  2.  แบบประเมินพฤติกรรมในการเรียน   
  2.  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 
 8.2  เกณฑ์การประเมิน 
  1.  ใบงานที่ 4 ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม  15  คะแนน 
  2.  แบบทดสอบหลังเรียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม                10 คะแนน 
  3.  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับดี 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 

- 
10.  เอกสารอ้างอิง 
 ประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 

 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสวิชา   10217404                วิชา  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์             สอนครั้งที่  9-10  
หน่วยที่  5     ชื่อหน่วย   ภาพในสื่อสิ่งพิมพ์                         เวลา   2   ชม. 
 

 
1.  สาระส าคัญ 

ภาพประกอบในสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งที่เป็นภาพวาดและภาพถ่ายต่างก็ใช้เพ่ือสื่อความหมาย      เช่นเดียวกับ
ตัวอักษร แต่มีลักษณะพิเศษคือให้รายละเอียดได้มากกว่าและยังสามารถท าให้เห็นภาพได้เหมือนจริง  การได้มองเห็นภาพ
จะท าให้เกิดความเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลาตีความหรือท าความเข้าใจ นอกจากนี้ภาพยังถือว่าเป็นภาษาสากล แม้คน
ที่ไม่รู้หนังสือก็สามารถดูรู้เรื่องได้ การใช้ภาพประกอบจึงมีความหมายและส าคัญต่อสิ่งพิมพ์ไม่น้อยไปกว่าตัวพิมพ์ 
 
2.  สมรรถนะประจ าหน่วย 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับไฟล์ภาพ  คุณสมบัติของไฟล์ภาพ รูปภาพในงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์และ   
ภาพที่ใช้ในการประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ 

2.  แยกชนิดไฟล์ภาพและคุณสมบัติของไฟล์ภาพ 
 3.  เลือกใช้รูปภาพในงานสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเหมาะสม 
 4.  เลือกใช้ภาพประกอบในการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเหมาะสม 

5.  ปรับภาพปกติเป็นภาพโปร่งแสงให้มีความใสเหมือนกับกระจกเงา 
6.  เตรียมวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
7.  แสดงพฤติกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ   

และมีความรับผิดชอบ 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟล์ภาพ  คุณสมบัติของไฟล์ภาพ รูปภาพในงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ และ

ภาพที่ใช้ในการประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (น าทาง) 
1. อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ภาพ  คุณสมบัติของไฟล์ภาพ รูปภาพในงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์  

และภาพท่ีใช้ในการประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ได้ 
2. อธิบายไฟล์ภาพและคุณสมบัติของไฟล์ภาพได้ 
3. อธิบายรูปภาพในงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ได้ 
4. อธิบายการใช้ภาพประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ได้ 
5. มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ  

และความรับผิดชอบ  
 
4.  สาระการเรียนรู้ 

1. ไฟล์ภาพและคุณสมบัติของไฟล์ภาพ 
2. รูปภาพในงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ 
3. ภาพที่ใช้ในการประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ 

 
 



5.  กิจกรรมการเรียนรู้   
สอนครั้งที่  9-10 
จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ Miap 
ขั้นสนใจปัญหา 
1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียน การเตรียมของอุปกรณ์การเรียน และการแต่งกายนักศึกษา บันทึกลงใน 

แบบประเมินผลคุณธรรมจริยธรรม 
2. ให้นักเรียนอ่านจุดประสงค์ท่ัวไป และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่างละเอียดเพ่ือจะได้ 

ทราบว่า เอกสารประกอบการเรียนในหน่วยที่ 5  มีจุดประสงค์การเรียนรู้และความคาดหวังเก่ียวกับพฤติกรรมของนักเรียน
อย่างไร   

3. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5  เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
จ านวน 10 ข้อ คะแนน 10 คะแนน เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานของตนเอง 

4. ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
5. ผู้สอนครูให้ความรู้ในบทเรียน เรื่อง ภาพในสื่อสิ่งพิมพ์ โดยให้นักเรียนใช้เอกสารประกอบการเรียนในการ

เรียนรู้เนื้อหาในบทเรียน  
6. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 

  
ขั้นการน าข้อมูลมาใช้ 
7. เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาจบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด หน่วยที่ 5  มีจ านวน 2 ตอน         

ใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัดทั้งหมด 20 นาที  จ านวน 20 ข้อ  คะแนนทั้งหมด  20  คะแนน แบ่งได้เป็น 
7.1 ตอนที่ 1 เป็นแบบฝึกหัดแบบถูก-ผิด  จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัด  

10 นาที  คะแนน 10 คะแนน 
7.2 ตอนที่ 2  เป็นแบบฝึกหัดแบบจับคู่ จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัด  

10 นาที  คะแนน 10 คะแนน 
8. เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกหัดทั้ง 3 ตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนท าใบงานที่ 5 ชื่องาน  

ภาพประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ ใช้เวลาในการท าใบงาน 40 นาที คะแนน 15 คะแนน โดยให้นักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึกผล
การปฏิบัติงาน ใบงานที่ 5 

 
ขั้นประเมินผล 
9. ครูเป็นผู้ตรวจแบบฝึกหัด ตามแบบเฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 5 
10.  ครูเป็นผู้ประเมินใบงานที่ 5 ชื่องาน ภาพประกอบสื่อสิ่งพิมพ์  
11.  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 5  เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 

จ านวน 10 ข้อ เวลาในการสอบ 10  นาที คะแนนสอบ 10 คะแนน 
12.  ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 5 

 
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

15. ความพอประมาณ 
-  ผู้เรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับการเรียน 
 

16. ความมีเหตุผล 
-  ผู้เรียนแยกชนิดไฟล์ภาพและคุณสมบัติของไฟล์ภาพ 
-  ผู้เรียนเลือกใช้รูปภาพในงานสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเหมาะสม 



-  ผู้เรียนเลือกใช้ภาพประกอบในการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเหมาะสม 
-  ผู้เรียนปรับภาพปกติเป็นภาพโปร่งแสงให้มีความใสเหมือนกับกระจกเงา 
 

17. การมีภูมิคุ้มกัน 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ 
-  ผู้เรียนท างานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง       
 

18. เงื่อนไขความรู้ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับไฟล์ภาพและคุณสมบัติของไฟล์ภาพ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับรูปภาพในงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับภาพที่ใช้ในการประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ 
 

19. เงื่อนไขคุณธรรม 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ 
 

6.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1.  หนังสือเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 ของประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์ 

 
7.  หลักฐาน 
 หลักฐานความรู้ 

10. ผลการสังเกต 
11. ผลการมอบหมายงาน 
12. ผลการสอบ 

 

 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
10. แบบบันทึกเนื้อหาการเรียน (สมุดของผู้เรียน) 
11. แบบประเมินพฤติกรรม 
12. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
8.  วัดผลประเมินผล 
 8.1  เครื่องมือประเมิน 
  1.  แบบประเมนิผลที่เกิดจากใบงาน 
  2.  แบบประเมินพฤติกรรมในการเรียน   
  2.  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 
 8.2  เกณฑ์การประเมิน 
  1.  ใบงานที่ 5 ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม  15  คะแนน 
  2.  แบบทดสอบหลังเรียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม                10 คะแนน 
  3.  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับดี 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 

- 
10.  เอกสารอ้างอิง 
 ประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 
 



แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสวิชา   10217404                วิชา  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์                 สอนครั้งที่ 11-12  
หน่วยที่  6     ชื่อหน่วย   การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปผลิตสื่อสิ่งพิมพ์                             เวลา   4   ชม. 
 

 
1.  สาระส าคัญ 

 สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ที่เราใช้กันทุกวันนี้ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน จนบางครั้งผู้ใช้อาจจะ
ไม่เคยสังเกตว่าสิ่งนั้นเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยเช่นกัน  งานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ผลิตขึ้นมาให้มีหลากหลายประเภทเพ่ือสนองตอบกับ
ความต้องการของผู้ใช้ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร โบชัวร์ แผ่นพับ  และหนังสือประเภทต่าง ๆ  โดยที่มาของสื่อ
สิ่งพิมพ์เหล่านี้อาจจะมาจาก    โรงพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์เครื่องมือครบครัน หรือมาจากการผลิตด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องพริ้นเตอร์แบบธรรมดา เรียกว่าเป็นการพิมพ์แบบเดสก์ทอปพับลิชชิง ที่มีใช้กันโดยทั่วไป  ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความต้องการคุณภาพ ขนาด และปริมาณของงานพิมพ์ 
 ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะผลิตจากโรงพิมพ์ หรือการผลิตแบบเดสทอป พับลิชชิง ต่างต้องใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  เช่น โปรแกรมอะโดบี เพจเมกเกอร์ โปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์  โปรแกรมอะโดบี  โฟ
โตชอป และโปรแกรมอะโดบี อิลลัสเตรเตอร์ เป็นต้น  
 
2.  สมรรถนะประจ าหน่วย 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม ขั้นตอนการออกจากโปรแกรม และส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
โปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 

2. จ าแนกลักษณะของโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5  
3. เรียงล าดับขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5  
4.  เรียงล าดับขั้นตอนการออกจากโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
5.  จ าแนกส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
6.  เตรียมวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
7.  แสดงพฤติกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ   

และมีความรับผิดชอบ 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม ขั้นตอนการออกจากโปรแกรม และ

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (น าทาง) 

1. อธิบายลักษณะของโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 ได้  
2.  อธิบายขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 ได้ 
3.  อธิบายขั้นตอนการออกจากโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 ได้ 
4.  อธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5ได้ 
5. มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ  

 
4.  สาระการเรียนรู้ 

1.   ลักษณะโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
2.   การเข้าสู่โปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
3.   การออกจากโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 



4.   ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
 
5.  กิจกรรมการเรียนรู้   

สอนครั้งที่  11-12 
จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ Miap 
ขั้นสนใจปัญหา 
1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียน การเตรียมของอุปกรณ์การเรียน และการแต่งกายนักศึกษา บันทึกลงใน 

แบบประเมินผลคุณธรรมจริยธรรม 
1. ให้นักเรยีนอ่านจุดประสงค์ท่ัวไป และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่างละเอียด เพ่ือจะได้ 

ทราบว่า เอกสารประกอบการเรียนในหน่วยที่ 6  มีจุดประสงค์การเรียนรู้และความคาดหวังเก่ียวกับพฤติกรรมของนักเรียน
อย่างไร   

2. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 6 เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบจ านวน 10 ข้อ คะแนน 10 
คะแนน เพ่ือวัดความรู้พื้นฐานของตนเอง 

3. ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 6 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
4. ครูให้ความรู้ในบทเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยให้นักเรียนใช้ 

เอกสารประกอบการเรียนในการเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียน 
5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 

  
ขั้นการน าข้อมูลมาใช้ 
6. เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาจบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด หน่วยที่ 6  มีจ านวน 3 ตอน ใช้ 

เวลาในการท าแบบฝึกหัดทั้งหมด 30 นาที  จ านวน 30 ข้อ  คะแนนทั้งหมด  30  คะแนน แบ่งได้เป็น 
6.1 ตอนที่ 1 เป็นแบบฝึกหัดแบบถูก-ผิด  จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัด  

10 นาที  คะแนน 10 คะแนน 
6.2 ตอนที่ 2  เป็นแบบฝึกหัดแบบจับคู่ จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัด 10  

นาที  คะแนน 10 คะแนน 
6.3 ตอนที่ 3  เป็นแบบฝึกหัดแบบอัตนัย  จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัด  

10 นาที  คะแนน 10 คะแนน 
1. เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกหัดทั้ง 3 ตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนท าใบงานที่ 6 ชื่องาน  

ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม อะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5   ใช้เวลาในการท าใบงาน 40 นาที คะแนน 20 คะแนน 
โดยให้นักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน ใบงานที่ 6 

 

ขั้นประเมินผล 
1. ครูเป็นผู้ตรวจแบบฝึกหัด ตามแบบเฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 6 
2.  ครูเป็นผู้ประเมินใบงานที่ 6 ชื่องาน ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์  

ซีเอส 5.5  
3.ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 6 

 

การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ความพอประมาณ 

-  ผู้เรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 

2. ความมีเหตุผล 
-  ผู้เรียนจ าแนกลักษณะของโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5  



-  ผู้เรียนเรียงล าดับขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5  
-  ผู้เรียนเรียงล าดับขั้นตอนการออกจากโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
-  ผู้เรียนจ าแนกส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
3. การมีภูมิคุ้มกัน 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ 
-  ผู้เรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
-  ผู้เรียนท างานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง       
 

4. เงื่อนไขความรู้ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่โปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการออกจากโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
 

5. เงื่อนไขคุณธรรม 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ 

6.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1.  หนังสือเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 ของประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์ 

7.  หลักฐาน 
 หลักฐานความรู้ 

1. ผลการสังเกต 
2. ผลการมอบหมายงาน 
3. ผลการสอบ 

 

 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1. แบบบันทึกเนื้อหาการเรียน (สมุดของผู้เรียน) 
2. แบบประเมินพฤติกรรม 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

8.  วัดผลประเมนิผล 
 8.1  เครื่องมือประเมิน 
  1.  แบบประเมินผลที่เกิดจากใบงาน 
  2.  แบบประเมินพฤติกรรมในการเรียน   
  2.  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 8.2  เกณฑ์การประเมิน 
  1.  ใบงานที่ 6 ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน 
  2.  แบบทดสอบหลังเรียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม                10 คะแนน 
  3.  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับดี 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 

- 
10.  เอกสารอ้างอิง 
 ประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รหัสวิชา   10217404                วิชา  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์                       สอนครั้งที่  13-16  
หน่วยที่  7     ชื่อหน่วย   การสร้างไฟล์และจัดการไฟล์งาน                                    เวลา   8   ชม. 
 

 
1.  สาระส าคัญ 

การเริ่มต้นสร้างสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 ผู้ใช้โปรแกรมต้องเริ่มสร้างไฟล์งานก่อนเป็น
อันดับแรก  ก่อนจะเริ่มต้นท าอย่างอ่ืนเพื่อเป็นการเลือกรูปแบบทิศทางของงานพิมพ์จะมีรูปแบบเป็นอย่างไร และเมื่อสร้าง
รูปแบบไฟล์งานแล้ว ผู้ใช้จ าเป็นต้องจัดการไฟล์งานให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามกระบวนการ ได้แก่ การเปิดไฟล์งาน การบันทึก
ไฟล์งาน การปิดไฟล์งาน  การเพิ่มและลดจ านวนหน้า  ซึ่งเป็นการจัดการขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับไฟล์งานทั้งสิ้น 

 
2.  สมรรถนะประจ าหน่วย 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการสร้างไฟล์งาน การตั้งค่า  หน้าเอกสารจากหน้าต่างดอคอิวเมนท์   การบันทึกไฟล์งาน 
การเปิดไฟล์งาน การปิดไฟล์งาน การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ การเพ่ิมและลดจ านวนหน้า การย้ายเอกสาร และ
มุมมองเอกสาร 

2. สร้างไฟล์งานตามท่ีก าหนด  
3. ตั้งค่าหน้าเอกสารตามที่ก าหนด  
4.  จัดการไฟล์งานตามที่ก าหนด 
5.  ก าหนดค่าการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ 
6.  ก าหนดจ านวนหน้ากระดาษในการสร้างเอกสาร 
7.  ล าดับขั้นตอนการย้ายหน้าเอกสาร 
8.  ปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่วางไว้ 
9. ใช้วัสดุอุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
10. ท างานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง       
11. แสดงพฤติกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ   

และมีความรับผิดชอบ 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างไฟล์งาน การตั้งค่า หน้าเอกสารจากหน้าต่างดอคอิวเมนท์ 

การบันทึกไฟล์งาน การเปิดไฟล์งาน การปิดไฟล์งาน การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ การเพ่ิมและลดจ านวนหน้า การ
ย้ายเอกสาร และมุมมองเอกสาร 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (น าทาง) 
1. สร้างไฟล์งานตามท่ีก าหนดได้ 
2. ตั้งค่าหน้าเอกสารตามที่ก าหนดได้ 
3. จัดการไฟล์งานตามที่ก าหนดได้ 
4. พิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ได้ 
5. ก าหนดจ านวนหน้ากระดาษได้ 
6. อธิบายการย้ายหน้าเอกสารได้ 
7. อธิบายการแสดงมุมมองเอกสารด้วยวิธีต่าง ๆ ได้มีเจตคติที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 



พอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ  
 
4.  สาระการเรียนรู้ 

5.   การสร้างไฟล์งาน 
6.   การตั้งค่าหน้าเอกสารจากหน้าต่างนิวดอคอิวเมนท์ เซตอัพ  
7.   การบันทึกไฟล์งาน  
8.   การเปิดไฟล์งาน 
9.   การปิดไฟล์งาน 
10.   การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ 
11.   การเพ่ิมเละลดจ านวนหน้า 
12.   การลบจ านวนหน้าเอกสารในไฟล์ 
13.   การย้ายหน้าเอกสาร 
14. มุมมองเอกสาร 

 
5.  กิจกรรมการเรียนรู้   

สอนครั้งที่  13-15 
จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ Miap 
ขั้นสนใจปัญหา 
2. ครูเช็คชื่อผู้เรียน การเตรียมของอุปกรณ์การเรียน และการแต่งกายนักศึกษา บันทึกลงใน 

แบบประเมินผลคุณธรรมจริยธรรม 
2. ให้นักเรียนอ่านจุดประสงค์ท่ัวไป และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่างละเอียด เพ่ือจะได้ 

ทราบว่า เอกสารประกอบการเรียนในหน่วยที่ 7  มีจุดประสงค์การเรียนรู้และความคาดหวังเก่ียวกับพฤติกรรมของนักเรียน
อย่างไร   

3. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 7 เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบจ านวน     
10 ข้อ คะแนน 10 คะแนน เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานของตนเอง 

4. ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 7 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
5. ครูให้ความรู้ในบทเรียน เรื่อง การสร้างไฟล์และจัดการไฟล์งาน โดยให้นักเรียนใช้เอกสาร 

ประกอบการเรียนในการเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียน  
6. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 

  
ขั้นการน าข้อมูลมาใช้ 
7. เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาจบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด หน่วยที่ 7  มีจ านวน 3 ตอน ใช้ 

เวลาในการท าแบบฝึกหัดทั้งหมด 30 นาที  จ านวน 30 ข้อ  คะแนนทั้งหมด  30  คะแนน แบ่งได้เป็น 
7.1 ตอนที่ 1 เป็นแบบฝึกหัดแบบถูก-ผิด  จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัด  

10 นาที คะแนน 10 คะแนน   
7.2 ตอนที่ 2 เป็นแบบฝึกหัดแบบจับคู่ จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัด 10  

นาที  คะแนน 10 คะแนน 
7.3 ตอนที่ 3 เป็นแบบฝึกหัดแบบอัตนัยจ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัด 10  

นาที คะแนน 10 คะแนน 
8. เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกหัดทั้ง 3 ตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนท าใบงานหน่วยที่ 7   

จ านวน 2 ใบงาน ดังนี้  



8.1  ให้นักเรียนท าใบงานที่ 7.1 ชื่องาน การสร้างไฟล์งานจากไฟล์ต้นแบบ ใช้เวลาในการท าใบงาน 60 
นาที  คะแนน 20 คะแนน โดยที่นักเรียนปฏิบัติตามใบงานจนเสร็จสิ้นเรียบร้อย แล้วน าส่งครูตามเวลาที่ก าหนด 
  8.3  ให้นักเรียนท าใบงานที่ 7.2  ชื่องาน การสร้างไฟล์งานจากดอคอิวเมนท์  เซตอัพ ใช้เวลาในการท าใบ
งาน 60 นาที  คะแนน 20 คะแนน โดยที่นักเรียนปฏิบัติตามใบงานจนเสร็จสิ้นเรียบร้อย แล้วน าส่งครูตามเวลาที่ก าหนด 
 

ขั้นประเมินผล 
1. ครูเป็นผู้ตรวจแบบฝึกหัด ตามแบบเฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 7 
2. ครูเป็นผู้ประเมินใบงานที่ 7.1  ชื่องาน การสร้างไฟล์งานจากไฟล์ต้นแบบตามแบบประเมิน 

ใบงานที่ 9.1 
3. ครูเป็นผู้ประเมินใบงานที่ 7.2 ชื่องาน การสร้างไฟล์งานจากดอคอิวเมนท์ เซตอัพ  
4. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 7  เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบจ านวน  

10 ข้อ เวลาในการสอบ 10 นาที  คะแนนสอบ  10 คะแนน 
5. ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 7 

 
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ความพอประมาณ 
-  ผู้เรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับ                       
 

7. ความมีเหตุผล 
-  ผู้เรียนสร้างไฟล์งานตามที่ก าหนด  
-  ผู้เรียนตั้งค่าหน้าเอกสารตามที่ก าหนด  
-  ผู้เรียนจัดการไฟล์งานตามที่ก าหนด 
-  ผู้เรียนก าหนดค่าการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ 
-  ผู้เรียนก าหนดจ านวนหน้ากระดาษในการสร้างเอกสาร 
-  ผู้เรียนล าดับขั้นตอนการย้ายหน้าเอกสาร 
 

8. การมีภูมิคุ้มกัน 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ 
-  ผู้เรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
-  ผู้เรียนท างานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง       

 

9. เงื่อนไขความรู้ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างไฟล์งาน 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าหน้าเอกสารจากหน้าต่างนิวดอคอิวเมนท์ เซตอัพ  
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการบันทึกไฟล์งาน  
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเปิดไฟล์งาน 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการปิดไฟล์งาน 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเพ่ิมเละลดจ านวนหน้า 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการลบจ านวนหน้าเอกสารในไฟล์ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการย้ายหน้าเอกสาร 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับมุมมองเอกสาร 
 
 



10. เงื่อนไขคุณธรรม 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ 
 

6.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1.  หนังสือเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 ของประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์ 

 
7.  หลักฐาน 
 หลักฐานความรู้ 

1. ผลการสังเกต 
2. ผลการมอบหมายงาน 
3. ผลการสอบ 

 

 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
4. แบบบันทึกเนื้อหาการเรียน (สมุดของผู้เรียน) 
5. แบบประเมินพฤติกรรม 
6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
8.  วัดผลประเมินผล 
 8.1  เครื่องมือประเมิน 
  1.  แบบประเมินผลที่เกิดจากใบงาน 
  2.  แบบประเมินพฤติกรรมในการเรียน   
  2.  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 

 8.2  เกณฑ์การประเมิน 
  1.  ใบงานที่ 7.1 ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน 
  2.  ใบงานที่ 7.2 ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน 
  3.  แบบทดสอบหลังเรียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม                10 คะแนน 
  4.  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับดี 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 

- 
10.  เอกสารอ้างอิง 
 ประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสวิชา   10217404                วิชา  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์                       สอนครั้งที่  17-19 
หน่วยที่  8     ชื่อหน่วย   การสร้างและตกแต่งข้อความ                                          เวลา   6   ชม. 
 

 
1.  สาระส าคัญ 

ในการสร้างเอกสารนอกจากจะมีการก าหนดรูปแบบของเอกสาร การวางแนวกระดาษ ขนาดกระดาษ และการ
ก าหนดค่าหน้ากระดาษต่าง ๆ แล้ว ต่อมาจะเป็นขั้นตอนการสร้างข้อความและก าหนดรูปแบบเกี่ยวกับตัวอักษรข้ อความ  
ได้แก่ การก าหนดลักษณะตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ระยะห่างระหว่างตัวอักษร บรรทัด และอีกหลายค าสั่งเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้
โปรแกรมสามารถเลือกใช้ได้เหมาะสมกับงานพิมพ์ของตน 

 
2.  สมรรถนะประจ าหน่วย 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการสร้างข้อความ การน าไฟล์จากโปรแกรมอ่ืนมาใช้งานในโปรแกรม การไหลของ
ข้อความ การใช้เครื่องมือปรับแต่งตัวอักษร และการจัดต าแหน่งข้อความ 

2. สร้างข้อความตามที่ก าหนด 
3.  น าไฟล์จากโปรแกรมอ่ืนมาใช้งานในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
4.  จัดรูปแบบการไหลของข้อความ 
5.  ปรับแต่งตัวอักษรตามที่ก าหนด 
6. จัดต าแหน่งข้อความตามท่ีก าหนด 
7.  ปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่วางไว้ 
8. ใช้วัสดุอุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
9. ท างานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง       
10. แสดงพฤติกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ   

และมีความรับผิดชอบ 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างข้อความ การน าไฟล์จากโปรแกรมอ่ืนมาใช้งานในโปรแกรม 

การไหลของข้อความ การใช้เครื่องมือปรับแต่งตัวอักษร และการจัดต าแหน่งข้อความ 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (น าทาง) 
8. สร้างข้อความตามที่ก าหนดได้ 
9. น าไฟล์จากโปรแกรมอ่ืนมาใช้งานในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 ได ้
10. จัดรูปแบบการไหลของข้อความได้ 
11. ปรับแต่งตัวอักษรตามที่ก าหนดได้ 
12. จัดต าแหน่งข้อความตามท่ีก าหนดได้ 
13. มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ  

 
4.  สาระการเรียนรู้ 

15.   การสร้างข้อความ 
16.   การน าไฟล์จากโปรแกรมอ่ืนมาใช้งานในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
17.   การไหลของข้อความ 



18.   เครื่องมือปรับแต่งตัวอักษรและข้อความ 
19.   การจัดต าแหน่งข้อความ 

 
5.  กิจกรรมการเรียนรู้   

สอนครั้งที่  17-19 
จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ Miap 
ขั้นสนใจปัญหา 
1. ครูเช็คชื่อผู้เรียน การเตรียมของอุปกรณ์การเรียน และการแต่งกายนักศึกษา บันทึกลงใน 

แบบประเมินผลคุณธรรมจริยธรรม 
2. ให้นักเรียนอ่านจุดประสงค์ท่ัวไป และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่างละเอียด เพ่ือจะได้ 

ทราบว่า เอกสารประกอบการเรียนในหน่วยที่ 8  มีจุดประสงค์การเรียนรู้และความคาดหวังเก่ียวกับพฤติกรรมของนักเรียน
อย่างไร   

3. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 8  เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
จ านวน 10 ข้อ คะแนน 10 คะแนน  เพื่อวัดความรู้พ้ืนฐานของตนเอง 
 4.  ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 8 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
1. ครูให้ความรู้ในบทเรียน เรื่อง การสร้างและตกแต่งข้อความ โดยให้นักเรียนใช้เอกสาร 

ประกอบการเรียนในการเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียน 
2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 

  
ขั้นการน าข้อมูลมาใช้ 
1. เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาจบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด หน่วยที่ 8  มีจ านวน 3  ตอน ใช้เวลาใน

การท าแบบฝึกหัดทั้งหมด 30 นาที  จ านวน 30 ข้อ  คะแนนทั้งหมด 30 คะแนน แบ่งได้เป็น 
1.1 ตอนที่ 1 เป็นแบบฝึกหัดแบบถูก-ผิด  จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัด  

10 นาที  คะแนน 10 คะแนน 
1.2 ตอนที่ 2 เป็นแบบฝึกหัดแบบจับคู่ จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัด  

10 นาที  คะแนน 10 คะแนน 
1.3 ตอนที่ 3 เป็นแบบฝึกหัดแบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัด  

10 นาที  คะแนน 10 คะแนน 
2. เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกหัดทั้ง 3 ตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนท าใบงานหน่วยที่ 8  

จ านวน 2 ใบงาน ดังนี้ 
2.1 ให้นักเรียนท าใบงานที่ 8.1  ชือ่งาน การสร้างข้อความตามแบบที่ก าหนดใช้เวลา 

ในการท าใบงาน 30 นาที  คะแนน  20 คะแนน โดยที่นักเรียนปฏิบัติตามใบงานจนเสร็จสิ้น  เรียบร้อย แล้วน าส่งครูตาม
เวลาที่ก าหนด 

2.2 ให้นักเรียนท าใบงานที่ 8.2 ชื่องาน การน าไฟล์อื่นเข้ามาในโปรแกรมและการไหล 
ของข้อความ ใช้เวลาในการท าใบงาน 40 นาที  คะแนน  20 คะแนน โดยที่นักเรียนปฏิบัติตามใบงานจนเสร็จสิ้นเรียบร้อย 
แล้วน าส่งครูตามเวลาที่ก าหนด 
 

ขั้นประเมินผล 
1. ครูเป็นผู้ตรวจแบบฝึกหัด ตามแบบเฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 8 
2.  ครูเป็นผู้ประเมินใบงานที่ 8.1  ชื่องาน การสร้างข้อความตามแบบท่ีก าหนด 
3.  ครูเป็นผู้ประเมินใบงานที่ 8.2  ชื่องาน การน าไฟล์อ่ืนเข้ามาในโปรแกรมและการไหลของ 



ข้อความ  
4. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 8  เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบจ านวน  

10 ข้อ เวลาในการสอบ 10 นาที  คะแนนสอบ  10 คะแนน 
5. ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 8 

 
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ความพอประมาณ 
-  ผู้เรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับ                       
 

7. ความมีเหตุผล 
-  ผู้เรียนสร้างข้อความตามที่ก าหนด 
-  ผู้เรียน น าไฟล์จากโปรแกรมอ่ืนมาใช้งานในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
-  ผู้เรียนจัดรูปแบบการไหลของข้อความ 
-  ผู้เรียนปรับแต่งตัวอักษรตามที่ก าหนด 
-  ผู้เรียนจัดต าแหน่งข้อความตามท่ีก าหนด 
 

8. การมีภูมิคุ้มกัน 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ 
-  ผู้เรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
-  ผู้เรียนท างานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง       
 

9. เงื่อนไขความรู้ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างข้อความ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการน าไฟล์จากโปรแกรมอ่ืนมาใช้งานในโปรแกรมอะโดบี  
   อินดีไซน์  ซีเอส 5.5 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการไหลของข้อความ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือปรับแต่งตัวอักษรและข้อความ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดต าแหน่งข้อความ 
 

10. เงื่อนไขคุณธรรม 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ 
 

6.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1.  หนือสือเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 ของประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์ 

7.  หลักฐาน 
 หลักฐานความรู้ 

1. ผลการสังเกต 
2. ผลการมอบหมายงาน 
3. ผลการสอบ 

 

 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1. แบบบันทึกเนื้อหาการเรียน (สมุดของผู้เรียน) 
2. แบบประเมินพฤติกรรม 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 



8.  วัดผลประเมินผล 
 8.1  เครื่องมือประเมิน 
  1.  แบบประเมินผลที่เกิดจากใบงาน 
  2.  แบบประเมินพฤติกรรมในการเรียน   
  2.  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 

 8.2  เกณฑ์การประเมิน 
  1.  ใบงานที่ 8.1 ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน 
  2.  ใบงานที่ 8.2 ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน 
  3.  แบบทดสอบหลังเรียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม                10 คะแนน 
  4.  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับดี 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 

- 
10.  เอกสารอ้างอิง 
 ประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสวิชา   10217404                วิชา  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์                           สอนครั้งที่  20-23 
หน่วยที่  9     ชื่อหน่วย   การวาดภาพและการน าเข้าภาพ                                 เวลา   8   ชม. 
 

 
1.  สาระส าคัญ 

 การสร้างภาพวาดในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซ  เอส 5.5 สามารถสร้างได้ทั้งเส้นตรง เส้นโค้ง เส้นที่มีรูปทรง
ตายตัวและรูปทรงอิสระ ด้วยมีเครื่องมือที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้โปรแกรม เช่น เครื่องมือไลน์ทูล (Line Tool) เพน
เซิล ทูล(Pencil Tool) เรคแทงเกิล ทูล (Rectangle Tool) โพลีกอน ทูล (Polygon Tool)  เป็นต้น 

 
2.  สมรรถนะประจ าหน่วย 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการลักษณะของภาพวาดในโปรแกรมอะโดบีอินดีไซน์ ซีเอส 5.5      
ด้วยเส้นพาธที่มีรูปทรงตายตัว และเส้นพาธที่มีรูปทรงอย่างอิสระ การน ารูปภาพจากภายภายนอก 

2. ภาพวาดในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 ด้วยเส้นพาธที่มีรูปทรงตายตัว และ 
เส้นพาธที่มีรูปทรงอย่างอิสระ 

3. น ารูปภาพจากภายภายนอกเข้ามาใช้งานในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส  5.5 
4. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่วางไว้ 
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
6. ท างานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง       
7. แสดงพฤติกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ   

และมีความรับผิดชอบ 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทั่วไป 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของภาพวาดในโปรแกรมอะโดบี 

อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 ด้วยเส้นพาธที่มีรูปทรงตายตัวและเส้นพาธที่มีรูปทรงอย่างอิสระ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการน ารูปภาพจากภายภายนอกเข้ามาใช้งานใน 

โปรแกรมอะโดบีอินดีไซน์ซีเอส  5.5 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (น าทาง) 
1. วาดภาพด้วยเส้นพาธที่มีรูปทรงตายตัวได้ 
2. วาดภาพด้วยเส้นพาธที่มีรูปทรงอิสระได้ 
3. น ารูปภาพจากภายนอกเข้ามาใช้งานในโปรแกรมโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์  

ซีเอส  5.5 ได้ 
4. แสดงออกถึงเจตคติที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา  

ความรอบคอบ และความรับผิดชอบ 
 

4.  สาระการเรียนรู้ 
1. ลักษณะของภาพวาดในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 

  1.1  เส้นพาธที่มีรูปทรงตายตัว 
  1.2  เส้นพาธที่มีรูปทรงอย่างอิสระ 

2.   การน ารูปภาพจากภายนอกเข้ามาใช้งานในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส  5.5 



 

5.  กิจกรรมการเรียนรู้   
สอนครั้งท่ี  20-23 
จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ Miap 
ขั้นสนใจปัญหา 
2. ครูเช็คชื่อผู้เรียน การเตรียมของอุปกรณ์การเรียน และการแต่งกายนักศึกษา บันทึกลงใน 

แบบประเมินผลคุณธรรมจริยธรรม 
2. ให้นักเรียนอ่านจุดประสงค์ท่ัวไป  และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่างละเอียด เพ่ือจะได้ 

ทราบว่า เอกสารประกอบการเรียนในหน่วยที่ 9  มีจุดประสงค์การเรียนรู้และความคาดหวังเก่ียวกับพฤติกรรมของนักเรียน
อย่างไร   

3. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 9  เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ จ านวน    10 ข้อ คะแนน 
10 คะแนน เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานของตนเอง 

4. ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 9 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
5. ครูให้ความรู้ในบทเรียน เรื่อง การวาดภาพและการน าเข้าภาพ โดยให้นักเรียนใช้เอกสารประกอบการเรียนใน

การเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียน   
3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 

  
ขั้นการน าข้อมูลมาใช้ 
7. เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาจบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด หน่วยที่ 9  มีจ านวน 3 ตอน  

ใช้เวลาในการท าแบบฝึกหัดทั้งหมด 30 นาที  จ านวน 30 ข้อ  คะแนนทั้งหมด  30  คะแนน แบ่งได้เป็น 
7.1 ตอนที่ 1 เป็นแบบฝึกหัดแบบถูก-ผิด  จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการท า 

แบบฝึกหัด 10 นาที  คะแนน 10 คะแนน 
7.2 ตอนที่ 2  เป็นแบบฝึกหัดแบบจับคู่ จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการท า 

แบบฝึกหัด 10 นาที  คะแนน 10 คะแนน 
7.3 ตอนที่ 3  เป็นแบบฝึกหัดแบบอัตนัย  จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการท า 

แบบฝึกหัด 10 นาที  คะแนน 10 คะแนน 
8. เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกหัดทั้ง 3 ตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนท าใบงานที่ 9 ชื่องาน  

การวาดภาพและการน าเข้าภาพจากภายนอก ใช้เวลาในการท าใบงาน 1.30 นาที  คะแนน  20  คะแนน โดยที่นักเรียน
ปฏิบัติตามใบงานจนเสร็จสิ้นเรียบร้อย  แล้วน าส่งครูตามเวลาที่ก าหนด 
 

ขั้นประเมินผล 
1. ครูเป็นผู้ตรวจแบบฝึกหัด ตามแบบเฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 9 
2.  ครูเป็นผู้ประเมินใบงานที่ 9  ชื่องาน การวาดภาพและการน าเข้าภาพจากภายนอก  
3. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 9  เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบจ านวน  

10 ข้อ เวลาในการสอบ 10 นาที  คะแนนสอบ  10 คะแนน 
4. ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 9 

 

การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ความพอประมาณ 
-  ผู้เรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับปฏิบัติงานและการเรียน                       
 

6. ความมีเหตุผล 
-  ผู้เรียนภาพวาดในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 ด้วยเส้นพาธที่มีรูปทรงตายตัว  



และเส้นพาธที่มีรูปทรงอย่างอิสระ 
-  ผู้เรียนน ารูปภาพจากภายภายนอกเข้ามาใช้งานในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส  5.5 
 

7. การมีภูมิคุ้มกัน 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ 
-  ผู้เรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
-  ผู้เรียนท างานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง       
 

8. เงื่อนไขความรู้ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของภาพวาดในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการน ารูปภาพจากภายนอกเข้ามาใช้งานในโปรแกรมอะโดบี  

อินดีไซน์ ซีเอส  5.5 
 

9. เงื่อนไขคุณธรรม 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ 
 

6.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1.  หนังสือเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 ของประภาวรรณ เกษวิริยะการณ์ 

 

7.  หลักฐาน 
 หลักฐานความรู้ 

1. ผลการสังเกต 
2. ผลการมอบหมายงาน 
3. ผลการสอบ 

 

 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
4. แบบบันทึกเนื้อหาการเรียน (สมุดของผู้เรียน) 
5. แบบประเมินพฤติกรรม 
6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

8.  วัดผลประเมินผล 
 8.1  เครื่องมือประเมิน 
  1.  แบบประเมินผลที่เกิดจากใบงาน 
  2.  แบบประเมินพฤติกรรมในการเรียน   
  3.  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 8.2  เกณฑ์การประเมิน 
  1.  ใบงานที่ 9 ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน 
  3.  แบบทดสอบหลังเรียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม                10 คะแนน 
  4.  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับดี 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 

- 
10.  เอกสารอ้างอิง 
 ประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รหัสวิชา   10217404                วิชา  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์                        สอนครั้งที่  24-26 
หน่วยที่  10     ชื่อหน่วย   การท างานกับวัตถุ                              เวลา   6   ชม. 
 

 
1.  สาระส าคัญ 

การท างานกับวัตถุในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 เป็นการท างานพ้ืนฐาน ที่จ าเป็น   ในการจัดการไฟล์
งาน เพราะองค์ประกอบต่าง ๆ ที่แสดงบนอาร์ตบอร์ดล้วนเป็นวัตถุทั้งสิ้น การท างานเกี่ยวกับวัตถุสามารถท าได้หลายวิธี 
ได้แก่ การสร้างวัตถุ การเลือกวัตถุ การย้าย การปรับขนาด การคัดลอก การหมุน การกลับภาพ การบิด การคร็อป การ
ล็อควัตถุ การรวมกลุ่มวัตถุ การจัดล าดับ การซ้อนวัตถุ และการมาสก์วัตถุ 

 
2.  สมรรถนะประจ าหน่วย 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกวัตถุ  การเคลื่อนย้ายวัตถุการปรับขนาดวัตถุ การคัดลอกวัตถุ การหมุนวัตถุ การ
บิดรูปทรงวัตถุ การพลิกกลับด้านวัตถุ  การล็อกวัตถุ  การมาสก์วัตถุ  การรวมกลุ่มวัตถุ  และการจัดล าดับการ
ซ้อนวัตถุ  

2. เคลื่อนย้ายวัตถุเพ่ือตกแต่งชิ้นงานอย่างเหมาะสม 
3. ล าดับการซ้อนของวัตถุตามที่ก าหนด 
4. ตกแต่งรูปทรงวัตถุได้หลากหลายรูปแบบ 
5. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่วางไว้ 
6. ใช้วัสดุอุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
7. ท างานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง       
8. แสดงพฤติกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ   
9. และมีความรับผิดชอบ 

 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกวัตถุ การเคลื่อนย้ายวัตถุ การปรับขนาดวัตถุ การคัดลอกวัตถุ 

การหมุนวัตถุ การบิดรูปทรงวัตถุ การพลิกกลับด้านวัตถุ  การล็อกวัตถุ  การมาสก์วัตถุ  การรวมกลุ่มวัตถุ  และการ
จัดล าดับการซ้อนวัตถุ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (น าทาง) 
1. อธิบายวิธีการปรับแต่งวัตถุได้ 
2.  ปรับแต่งวัตถุตามที่ก าหนดได้ 
3.  เรียบล าดับการซ้อนของวัตถุตามท่ีก าหนดได้ 
4. มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ และความ 

รับผิดชอบ 
 

4.  สาระการเรียนรู้ 
1.   การเลือกวัตถุ 
2.   การเคลื่อนย้ายวัตถุ 
3.   การปรับขนาดวัตถุ 
4.   การคัดลอกวัตถุ 



5.   การหมุนวัตถุ 
6.   การบิดรูปทรงวัตถุ 
7.   การพลิกกลับด้านวัตถุ 
8.   การล็อกวัตถุ 
9.   การมาสก์วัตถุ 

10. การรวมกลุ่มวัตถุ 
11. การจัดล าดับการซ้อนวัตถุ 

 

5.  กจิกรรมการเรียนรู้   
สอนครั้งที่  24-26 
จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ Miap 
ขั้นสนใจปัญหา 
1. ครูเช็คชื่อผู้เรียน การเตรียมของอุปกรณ์การเรียน และการแต่งกายนักศึกษา บันทึกลงใน 

แบบประเมินผลคุณธรรมจริยธรรม 
2. ให้นักเรียนอ่านจุดประสงค์ท่ัวไป  และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่างละเอียด เพ่ือจะได้ 

ทราบว่า เอกสารประกอบการเรียนในหน่วยที่ 10  มีจุดประสงค์การเรียนรู้และความคาดหวังเก่ียวกับพฤติกรรมของ
นักเรียนอย่างไร   

3. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 10 เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ จ านวน      
10 ข้อ คะแนน 10 คะแนน เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานของตนเอง 

4. ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 10 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
1. ครูให้ความรู้ในบทเรียน เรื่อง การท างานกับวัตถุ โดยให้นักเรียนใช้เอกสารประกอบการเรียนในการเรียนรู้

เนื้อหาในบทเรียน  
2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 

  
ขั้นการน าข้อมูลมาใช้ 
1. เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาจบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 10  เป็นแบบฝึกหัด 
แบบถูก-ผิด เวลาในการท าแบบฝึกหัด 10 นาที จ านวน 10 ข้อ คะแนน 10  คะแนน  
2. เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนท าใบงานที่ 10 ชื่องาน  
การท างานกับวัตถุ  ใช้เวลาในการท าใบงาน 40 นาที  คะแนน  20  คะแนน โดยให้นักเรียนบันทึกลงในแบบ
บันทึกผลการปฏิบัติงาน ใบงานที่ 10 

 

ขั้นประเมินผล 
1. ครูเป็นผู้ตรวจแบบฝึกหัด ตามแบบเฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 10 
2.  ครูเป็นผู้ประเมินใบงานที่ 10 ชื่องาน การท างานกับวัตถุ ตามแบบประเมินใบงานที่ 10 
3. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 10  เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ จ านวน  

10 ข้อ  เวลาในการสอบ 10 นาที คะแนนสอบ 10 คะแนน 
4. ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 10 

 
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ความพอประมาณ 
-  ผู้เรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับปฏิบัติงานและการเรียน                       
 



6. ความมีเหตุผล 
 -  ผู้เรียนเคลื่อนย้ายวัตถุเพ่ือตกแต่งชิ้นงานอย่างเหมาะสม 
 -  ผู้เรียนล าดับการซ้อนของวัตถุตามที่ก าหนด 
 -  ผู้เรียนตกแต่งรูปทรงวัตถุได้หลากหลายรูปแบบ 

 

7. การมีภูมิคุ้มกัน 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ 
-  ผู้เรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
-  ผู้เรียนท างานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง       
 

8. เงื่อนไขความรู้ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกวัตถุ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายวัตถุ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการปรับขนาดวัตถุ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการคัดลอกวัตถุ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการหมุนวัตถุ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการบิดรูปทรงวัตถุ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการพลิกกลับด้านวัตถุ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการล็อกวัตถุ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการมาสก์วัตถุ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มวัตถุ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดล าดับการซ้อนวัตถุ 
 

9. เงื่อนไขคุณธรรม 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ 
 

6.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1.  หนังสือเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 ของประภาวรรณ เกษวิริยะการณ์ 

 

7.  หลักฐาน 
 หลักฐานความรู้ 

1. ผลการสังเกต 
2. ผลการมอบหมายงาน 
3. ผลการสอบ 

 

 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1. แบบบันทึกเนื้อหาการเรียน (สมุดของผู้เรียน) 
2. แบบประเมินพฤติกรรม 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

8.  วัดผลประเมินผล 
 8.1  เครื่องมือประเมิน 
  1.  แบบประเมินผลที่เกิดจากใบงาน 
  2.  แบบประเมินพฤติกรรมในการเรียน   
  3.  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 



 8.2  เกณฑ์การประเมิน 
  1.  ใบงานที่ 10 ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน 
  3.  แบบทดสอบหลังเรียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม                10 คะแนน 
  4.  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับดี 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 

- 
 
10.  เอกสารอ้างอิง 
 ประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสวิชา   10217404                วิชา  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์                     สอนครั้งที่  27-29 
หน่วยที่  11    ชื่อหน่วย   การใส่สีวัตถุ                            เวลา   6   ชม. 
 

 
1.  สาระส าคัญ 

การใส่สีให้กับวัตถุ เป็นการตกแต่งวัตถุให้มีสีสันความสวยงาม ในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5  มีโหมดสี
ให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้งานทั้งหมด 3 โหมดสี โดยยึดหลักการมองเห็นสีในโหมดสีต่าง ๆ 

 
2.  สมรรถนะประจ าหน่วย 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับโหมดสีในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 การใส่สีวัตถุ  
การระบายสีด้วยเครื่องมืออายดรอปเปอร์ทูล การระบายสีแบบไล่โทน และการสร้างภาพโปร่งแสง 

2. จ าแนกโหมดสีในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
3. ก าหนดการใส่สีวัตถุได้เหมาะสม 
4. ก าหนดการใส่สีด้วยเครื่องมืออายดรอปเปอร์ทูล 
5. ก าหนดการระบายสีแบบไล่โทน 
6. ก าหนดการสร้างภาพโปร่งแสง 
7. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่วางไว้ 
8. ใช้วัสดุอุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
9. ท างานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง       
10. แสดงพฤติกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ   

และมีความรับผิดชอบ 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับโหมดสีในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์  ซีเอส 5.5    

การใส่สีวัตถุ  การระบายสีด้วยเครื่องมืออายดรอปเปอร์ทูล การระบายสีแบบไล่โทน และการสร้างภาพโปร่งแสง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (น าทาง) 
1.  อธิบายโหมดสีในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 ได้ 
2. ปรับแต่งสีวัตถุตามก าหนดได้ 
3. ระบายสีแบบไล่โทนสีได้ 
4. อธิบายการสร้างภาพโปร่งแสงได้ 
5. มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ และ              

ความรับผิดชอบ 
 
4.  สาระการเรียนรู้ 

1. โหมดสีในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
2. การใส่สีวัตถุ 
3. การใส่สีด้วยเครื่องมืออายดรอปเปอร์ทูล 
4. การระบายสีแบบไล่โทน 
5. การสร้างภาพโปร่งแสง 

 



5.  กิจกรรมการเรียนรู้   
สอนครั้งที่  27-29 
จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ Miap 
ขั้นสนใจปัญหา 
1. ครูเช็คชื่อผู้เรียน การเตรียมของอุปกรณ์การเรียน และการแต่งกายนักศึกษา บันทึกลงใน 

แบบประเมินผลคุณธรรมจริยธรรม 
2. ให้นักเรียนอ่านจุดประสงค์ท่ัวไป  และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่างละเอียด      

เพ่ือจะได้ทราบว่า เอกสารประกอบการเรียนในหน่วยที่ 11  มีจุดประสงค์การเรียนรู้และความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของนักเรียนอย่างไร   

3. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 11  เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ จ านวน 
10  ข้อ คะแนน 10 คะแนน เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานของตนเอง 

4. ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 11 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
1. ครูให้ความรู้ในบทเรียน เรื่อง การใส่สีวัตถุ โดยให้นักเรียนใช้เอกสารประกอบการเรียน  

ในการเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียน 
2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 

 

ขั้นการน าข้อมูลมาใช้ 
1. เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาจบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 11 เป็นแบบฝึกหัดแบบถูก-ผิด เวลาใน

การท าแบบฝึกหัด 10 นาที จ านวน 10 ข้อ คะแนน 10  คะแนน  
2.  เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนท าใบงานที่ 11 ชื่องาน  

การใส่สีวัตถุ  ใช้เวลาในการท าใบงาน 40 นาที  คะแนน  20  คะแนน โดยที่นักเรียนจะปฏิบัติตามใบงานจนเสร็จสิ้น
เรียบร้อย แล้วน าส่งครูตามเวลาที่ก าหนด 
 

ขั้นประเมินผล 
1. ครูเป็นผู้ตรวจแบบฝึกหัด ตามแบบเฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 11 
2.  ครูเป็นผู้ประเมินใบงานที่ 11 ชื่องานการใส่สีวัตถุ  
3.  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 11  เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบจ านวน  

10 ข้อ  เวลาในการสอบ 10 นาที คะแนนสอบ  10 คะแนน 
4. ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 11 

 
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ความพอประมาณ 
-  ผู้เรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับปฏิบัติงานและการเรียน                       
 

6. ความมีเหตุผล 
 -  ผู้เรียนจ าแนกโหมดสีในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
 -  ผู้เรียนก าหนดการใส่สีวัตถุได้เหมาะสม 
 -  ผู้เรียนก าหนดการใส่สีด้วยเครื่องมืออายดรอปเปอร์ทูล 
 -  ผู้เรียนก าหนดการระบายสีแบบไล่โทน 
 -  ผู้เรียนก าหนดการสร้างภาพโปร่งแสง 
 

 



7. การมีภูมิคุ้มกัน 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ 
-  ผู้เรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
-  ผู้เรียนท างานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง       
 

8. เงื่อนไขความรู้ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับโหมดสีในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการใส่สีวัตถุ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการใส่สีด้วยเครื่องมืออายดรอปเปอร์ทูล 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการระบายสีแบบไล่โทน 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพโปร่งแสง 
 

9. เงื่อนไขคุณธรรม 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ 
 

6.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1.  หนังสือเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 ของประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์ 

 

7.  หลักฐาน 
 หลักฐานความรู้ 

4. ผลการสังเกต 
5. ผลการมอบหมายงาน 
6. ผลการสอบ 

 

 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
4. แบบบันทึกเนื้อหาการเรียน (สมุดของผู้เรียน) 
5. แบบประเมินพฤติกรรม 
6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

8.  วัดผลประเมินผล 
 8.1  เครื่องมือประเมิน 
  1.  แบบประเมินผลที่เกิดจากใบงาน 
  2.  แบบประเมินพฤติกรรมในการเรียน   
  3.  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 

 8.2  เกณฑ์การประเมิน 
  1.  ใบงานที่ 11 ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน 
  3.  แบบทดสอบหลังเรียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม                10 คะแนน 
  4.  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับดี 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 

- 
10.  เอกสารอ้างอิง 
 ประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 

 



แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสวิชา   10217404                วิชา  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์                   สอนครั้งที่  30-32 
หน่วยที่  12    ชื่อหน่วย   การใช้งานเลเยอร์                           เวลา   6   ชม. 
 

 

1.  สาระส าคัญ 

 เลเยอร์  เป็นการจัดการวัตถุ โดยการซ้อนและจัดเรียงวัตถุ  การจัดวางภาพ ข้อความและวัตถุเป็น
ส่วนประกอบอืน่ ๆ ที่ซ้อนกันอยู่ให้มีความลงตัวมากยิ่งข้ึน ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดวางภาพและวัตถุแต่ละสวนที่วาง
ซ้อนกันอยู่เป็นชั้น ๆ ท าให้สามารถท างานกับวัตถุเฉพาะส่วนได้ โดยไม่มีผลกระทบกับส่วนอื่น ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

 

2.  สมรรถนะประจ าหน่วย 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของเลเยอร์ ประโยชน์ของเลเยอร์ และการสร้างเลเยอร์ 
2. ล าดับขั้นตอนการใช้เลเยอร์เพ่ือสร้างชิ้นงาน 
3. สร้างเลเยอร์ตามก าหนด 
4. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่วางไว้ 
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
6. ท างานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง       
7. แสดงพฤติกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ   

และมีความรับผิดชอบ 
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมายของเลเยอร์ ประโยชน์ของเลเยอร์ และการสร้างเลเยอร์ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (น าทาง) 
6.  อธิบายโหมดสีในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5 ได้ 
1. ปรับแต่งสีวัตถุตามก าหนดได้ 
2. ระบายสีแบบไล่โทนสีได้ 
3. มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ และ              

ความรับผิดชอบ 
4.  สาระการเรียนรู้ 

1.   ความหมายของเลเยอร์ 
2.   ประโยชน์ของเลเยอร์ 
3.   การสร้างเลยอร์ 

5.  กิจกรรมการเรียนรู้   
สอนครั้งที่  30-32 
จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ Miap 
ขั้นสนใจปัญหา 
1. ครูเช็คชื่อผู้เรียน การเตรียมของอุปกรณ์การเรียน และการแต่งกายนักศึกษา บันทึกลงใน 

แบบประเมินผลคุณธรรมจริยธรรม 
2. ให้นักเรียนอ่านจุดประสงค์ท่ัวไป  และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่างละเอียด      

เพ่ือจะได้ทราบว่า เอกสารประกอบการเรียนในหน่วยที่ 12  มีจุดประสงค์การเรียนรู้และความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของนักเรียนอย่างไร   



3. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 12 เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบจ านวน  
10 ข้อ คะแนน 10 คะแนน เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานของตนเอง 

4. ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 12 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
1. ครูให้ความรู้ในบทเรียน เรื่อง การใช้งานเลเยอร์ โดยให้นักเรียนใช้เอกสารประกอบการเรียน  

ในการเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียน 
2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 

 

ขั้นการน าข้อมูลมาใช้ 
1. เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาจบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 12  เป็นแบบฝึกหัดแบบถูก-ผิด เวลาใน

การท าแบบฝึกหัด 10 นาที จ านวน 10 ข้อ คะแนน 10  คะแนน 
2. เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนท าใบงานที่ 12 ชื่องาน การใช้งาน  เลเยอร์  ใช้เวลา

ในการท าใบงาน 50 นาที  คะแนน  20  คะแนน โดยที่นักเรียนจะปฏิบัติตามใบงานจนเสร็จสิ้นเรียบร้อย แล้วน าส่งครูตาม
เวลาที่ก าหนด 

ขั้นประเมินผล 
1. ครูเป็นผู้ตรวจแบบฝึกหัด ตามแบบเฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 12 
2.  ครูเป็นผู้ประเมินใบงานที่ 12  ชื่องาน การใช้งานเลเยอร์  
3.  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 12 เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ จ านวน  

10 ข้อ  เวลาในการสอบ 10 นาที คะแนนสอบ  10 คะแนน 
4. ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 12 

 
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ความพอประมาณ 
-  ผู้เรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับปฏิบัติงานและการเรียน                       
 

6. ความมีเหตุผล 
-  ผู้เรียนล าดับขั้นตอนการใช้เลเยอร์เพื่อสร้างชิ้นงาน 
-  ผู้เรียนสร้างเลเยอร์ตามก าหนด 

 

7. การมีภูมิคุ้มกัน 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ 
-  ผู้เรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
-  ผู้เรียนท างานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง       
 

8. เงื่อนไขความรู้ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับความหมายของเลเยอร์ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเลเยอร์ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเลยอร์ 

 

9. เงื่อนไขคุณธรรม 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ 
 

6.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1.  หนังสือเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 ของประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์ 



7.  หลักฐาน 
 หลักฐานความรู้ 

7. ผลการสังเกต 
8. ผลการมอบหมายงาน 
9. ผลการสอบ 

 

 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
7. แบบบันทึกเนื้อหาการเรียน (สมุดของผู้เรียน) 
8. แบบประเมินพฤติกรรม 
9. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

8.  วัดผลประเมินผล 
 8.1  เครื่องมือประเมิน 
  1.  แบบประเมินผลที่เกิดจากใบงาน 
  2.  แบบประเมินพฤติกรรมในการเรียน   
  3.  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 

 8.2  เกณฑ์การประเมิน 
  1.  ใบงานที่ 12 ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน 
  2.  แบบทดสอบหลังเรียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม                10 คะแนน 
  -.  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับดี 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 

- 
 
10.  เอกสารอ้างอิง 
 ประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสวิชา   10217404                วิชา  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์                      สอนครั้งที่  33-36 
หน่วยที่  13    ชื่อหน่วย   หน้ามาสเตอร์                                      เวลา   8   ชม. 
 

 
1.  สาระส าคัญ 

 การจัดท าเอกสารที่มีจ านวนหลาย ๆ หน้า แต่ละหน้าประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ รูปแบบกราฟิก  การ
ใส่ข้อความส่วนหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ เลขหน้า และการวางเนื้อหา รวมเรียกว่าการท าเลย์เอาท์ให้มีลักษณะเดียวกัน ใน
การจัดวางเลย์เอาท์ครั้งละหน้า จ านวนหลาย ๆ หน้า จะท าให้ผู้ใช้เสียเวลาในจัดท า และอาจจะมีความคลาดเคลื่อนท าให้
การจัดรูปแบบไม่เป็นไปในแนวเดียวกัน ในโปรแกรมอะโดบี อินดีไซน์ ซีเอส 5.5  มีการก าหนดหน้าต้นแบบเพ่ือใช้ก าหนด
เป็นเลย์เอาท์ในการจัดหน้าเอกสารในทุก ๆ หน้า เรียกว่า หน้ามาสเตอร์ 

 
2.  สมรรถนะประจ าหน่วย 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานพาเนลเพจในการจัดการหน้ามาสเตอร์ การสร้างหน้า 
มาสเตอร์ การใช้งานหน้ามาสเตอร์ การน าหน้ามาสเตอร์จากไฟล์เอกสารอื่น ๆ เข้ามาใช้งาน การปรับแต่งหน้ามาสเตอร์ 
การเพ่ิมหน้ามาสเตอร์จากหน้ากระดาษ และการลบหน้ามาสเตอร์ 

2. สร้างหน้ามาสเตอร์ตามที่ก าหนด 
3. ปรับแต่งหน้ามาสเตอร์ตามที่ก าหนดปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่วางไว้ 
4. เตรียมวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับ การเรียนและการปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่วางไว้ 
6. ใช้วัสดุอุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
7. ท างานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง       
8. แสดงพฤติกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ   

และมีความรับผิดชอบ 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งานพาเนลเพจในการจัดการหน้ามาสเตอร์  

การสร้างหน้ามาสเตอร์ การใช้งานหน้ามาสเตอร์ การน าหน้ามาสเตอร์จากไฟล์เอกสารอื่น ๆ เข้ามาใช้งาน การปรับ
แต่งหน้ามาสเตอร์ การเพ่ิมหน้ามาสเตอร์จากหน้ากระดาษ และการลบหน้ามาสเตอร์ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (น าทาง) 
1.  อธิบายขั้นตอนการจัดท าหน้ามาสเตอร์ได้ 
2. สร้างหน้ามาสเตอร์ตามที่ก าหนดได้ 
3. ปรับแต่งหน้ามาสเตอร์ตามที่ก าหนดได้ 
4. มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ และ              

ความรับผิดชอบ 
 
4.  สาระการเรียนรู้ 

1.   การใช้งานพาเนลเพจในการจัดการหน้ามาสเตอร์ 
2.   การสร้างหน้ามาสเตอร์ 
3.   การใช้งานหน้ามาสเตอร์ 



4.   การน าหน้ามาสเตอร์จากไฟล์เอกสารอ่ืน ๆ เข้ามาใช้งาน 
5.   การปรับแต่งหน้ามาสเตอร์ 
6.   การเพ่ิมหน้ามาสเตอร์จากหน้ากระดาษ 
7.   การลบหน้ามาสเตอร์ 

 
5.  กิจกรรมการเรียนรู้   

สอนครั้งที่  33-36 
จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ Miap 
ขั้นสนใจปัญหา 
1. ครูเช็คชื่อผู้เรียน การเตรียมของอุปกรณ์การเรียน และการแต่งกายนักศึกษา บันทึกลงใน 

แบบประเมินผลคุณธรรมจริยธรรม 
2. ให้นักเรียนอ่านจุดประสงค์ท่ัวไป  และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่างละเอียด เพ่ือจะได้ 

ทราบว่า เอกสารประกอบการเรียนในหน่วยที่ 13  มีจุดประสงค์การเรียนรู้และความคาดหวังเก่ียวกับพฤติกรรมของ
นักเรียนอย่างไร   
 

3. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 13 เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบจ านวน  
10 ข้อ คะแนน 10 คะแนน เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานของตนเอง 

4. ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 13 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
1. ครูให้ความรู้ในบทเรียน เรื่อง หน้ามาสเตอร์  โดยให้นักเรียนใช้เอกสารประกอบการเรียน ในการเรียนรู้เนื้อหา

ในบทเรียน 
2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 

 

ขั้นการน าข้อมูลมาใช้ 
1. เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาจบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 13  เป็นแบบฝึกหัดแบบถูก-ผิด เวลาใน

การท าแบบฝึกหัด 10 นาที จ านวน 10 ข้อ คะแนน 10  คะแนน 
2. เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนท าใบงานหน่วยที่ 15 จ านวน 2        

ใบงาน ดังนี้ 
1. ให้นักเรียนท าใบงานที่ 13.1 ชื่องาน การสร้างหน้ามาสเตอร์  ใช้เวลาในการท า 

ใบงาน 1.40 นาที  คะแนน  20  คะแนน โดยที่นักเรียนจะปฏิบัติตามใบงานจนเสร็จสิ้นเรียบร้อย แล้วน าส่งครูตามเวลาที่
ก าหนด 

2. ให้นักเรียนท าใบงานที่ 13.2  ชื่องาน การใช้งานหน้ามาสเตอร์  ใช้เวลาในการท า 

ใบงาน 1.40 นาที  คะแนน 20 คะแนน โดยที่นักเรียนปฏิบัติตามใบงานจนเสร็จสิ้นเรียบร้อย แล้วน าส่งครูตามเวลาที่
ก าหนด 
 

ขั้นประเมินผล 
1. ครูเป็นผู้ตรวจแบบฝึกหัด ตามแบบเฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 13 
2. ครูเป็นผู้ประเมินใบงานที่ 13.1 ชื่องาน การสร้างหน้ามาสเตอร์  
3. ครูเป็นผู้ประเมินใบงานที่ 15.3  ชื่องาน การใช้งานหน้ามาสเตอร์   
4.  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 13 เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ จ านวน  

10 ข้อ  เวลาในการสอบ 10 นาที คะแนนสอบ  10 คะแนน 
5. ครูเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน ตามเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 13 

 



การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ความพอประมาณ 
-  ผู้เรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับปฏิบัติงานและการเรียน                       
 

7. ความมีเหตุผล 
-  ผู้เรียนสร้างหน้ามาสเตอร์ตามท่ีก าหนด 
-  ผู้เรียนปรับแต่งหน้ามาสเตอร์ตามที่ก าหนดปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่วางไว้ 

 

8. การมีภูมิคุ้มกัน 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ 
-  ผู้เรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
-  ผู้เรียนท างานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง       
 

9. เงื่อนไขความรู้ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานพาเนลเพจในการจัดการหน้ามาสเตอร์ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างหน้ามาสเตอร์ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานหน้ามาสเตอร์ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการน าหน้ามาสเตอร์จากไฟล์เอกสารอ่ืน ๆ เข้ามาใช้งาน 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการปรับแต่งหน้ามาสเตอร์ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเพ่ิมหน้ามาสเตอร์จากหน้ากระดาษ 
-  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการลบหน้ามาสเตอร์ 

 

10. เงื่อนไขคุณธรรม 
-  ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยด้านการตรงต่อเวลา ความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ 
 

6.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1.  หนังสือเรียนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 ของประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์ 
 

7.  หลักฐาน 
 หลักฐานความรู้ 

10. ผลการสังเกต 
11. ผลการมอบหมายงาน 
12. ผลการสอบ 

 

 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
10. แบบบันทึกเนื้อหาการเรียน (สมุดของผู้เรียน) 
11. แบบประเมินพฤติกรรม 
12. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

8.  วัดผลประเมินผล 
 8.1  เครื่องมือประเมิน 
  1.  แบบประเมินผลที่เกิดจากใบงาน 
  2.  แบบประเมินพฤติกรรมในการเรียน   
  3.  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 



 8.2  เกณฑ์การประเมิน 
  1.  ใบงานที่ 13.1 ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน 
  2.  ใบงานที่ 13.1 ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน 
  3.  แบบทดสอบหลังเรียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม                10 คะแนน 
  4.  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับดี 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 

- 
 
10.  เอกสารอ้างอิง 
 ประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  รหัสวิชา  2204-2104 
 
 

 


