
 
แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 1 

หน4วยการเรียนรู.ที่  1  เรื่อง  พื้นฐานงานกราฟ=ก 

รหัสวิชา ง22201 ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอรFประยุกตF 2  กลุ4มสาระการเรียนรู. วิทยาศาสตรF 

ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 2   ภาคเรียนที่ 1           ปOการศึกษา 2565  เวลา 1 ชั่วโมง 

  ผู.สอน นางสาวป=Tนบังอร ขันธFภักด ี

 
1.มาตรฐานการเรียนรู. -  

2.จุดประสงค:การเรียนรู. 

๑. อธิบายความหมายและความรู2เบ้ืองต2นเก่ียวกับคอมพิวเตอร>กราฟ@กได2 (K) 

๒. วิเคราะห>ประเภทของไฟล>ภาพ ในการสร2างผลงานได2 (P) 

๓. เกิดทักษะการออกแบบกราฟ@กตามหลักองค>ประกอบศิลปSได2ถูกต2อง (P)  

๔. เห็นประโยชน>ของคอมพิวเตอร>กราฟ@ก ในการทำงานและประยุกต>ในชีวิตประจำวัน (A)  

3.สาระสำคัญ  

คอมพิวเตอร>กราฟ@ก (Computer Graphics) ค ือการใช2คอมพิวเตอร>สร 2างภาพโดย การวาด

ภาพกราฟ@กหรือการใช2ซอฟต>แวร>เก่ียวกับการวาดภาพตlาง ๆ ในคอมพิวเตอร> รวมไปถึงการตกแตlงแก2ไขหรือ

การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพโดยใช2เครื่องมือคอมพิวเตอร> ในการจัดการ ประกอบด2วย เส2น สี แสง และเงาตlางๆ 

กราฟ@กท่ีใช2ในงานคอมพิวเตอร>มี 2 ชนิด คือ Vector และ Bitmap ซ่ึงจะมีลักษณะท่ีแตกตlางกัน รูปแบบของสี

ด2าน กราฟ@กคือ RGB, CMYKการออกแบบกราฟ@กตามหลัก องค>ประกอบศิลปSเพื่อให2ได2ภาพกราฟ@กที่สมบูรณ>

และสวยงาม ประกอบด2วยองค>ประกอบ ด2านการออกแบบ การจัดวาง และองค>ประกอบในการผลิตสื่อกราฟ@ก 

และประเภทของไฟล>ภาพ 

4.สาระการเรียนรู. 

ความหมายของกราฟ@กและคอมพิวเตอร>กราฟ@ก 

5.สมรรถนะสำคัญของผู.เรียน  

ข2อท่ี 2 ความสามารถในการคิด หมายถึง รู2จักคิดวิเคราะห> คิดสังเคราะห> คิดอยlางสร2างสรรค> คิด

อยlางมี วิจารณญาณ และคิดเปxนระบบ เพ่ือนําไปสูlการสร2างองค>ความรู2หรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจ

เก่ียวกับตนเอง และสังคมได2อยlางเหมาะสม  



ข2อท่ี 5. ความสามารถในการใช2เทคโนโลยี หมายถึง รู2จักเลือกและใช2เทคโนโลยีด2านตlาง ๆ ทักษะ 

กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด2านการเรียนรู2 การส่ือสาร การทำงาน การ 

แก2ป|ญหาอยlางสร2างสรรค> ถูกต2องเหมาะสมและมีคุณธรรม  

6.คุณลักษณะของผู.เรียน  

1. มีวินัย รับผิดชอบ  

2. ใฝ�เรียนรู2 

3. มุlงม่ันในการทำงาน 

7.การจัดกระบวนการเรียนรู. 

ช่ัวโมงท่ี 1 

ข้ันนำเข.าสูQบทเรียน 

1. แนะนำตัว ทำความรู2จักกับนักเรียนแตlละคน 

2. ครูแนะนำรายวิชา เน้ือหาท่ีนักเรียนต2องเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ป�การศึกษา2565 พร2อมบอกเกณฑ>การ

ให2คะแนนของแตlละหนlวยการเรียนรู2 

3. ครูให2นักเรียนทำแบบทดสอบกlอนเรียนในหนlวยการเรียนรู2ท่ี 1 เร่ืองพ้ืนฐานงานกราฟ@ก 

4. สนทนากับนักเรียนเก่ียวกับคอมพิวเตอร>กราฟ@ก คืออะไร 

ข้ันสอน 

1.บรรยายหน2าช้ันเรียนพร2อมสาธิตและยกตัวอยlางประกอบ 

1.1 ความหมายของกราฟ@ก หมายถึง  

กราฟ@ก หมายถึง ศิลปะแขนงหน่ึงซ้ึงใช2การส่ือความหมายด2วยการใช2เส2น ภาพวาด สัญลักษณ> ภาพถlาย ฯลฯ 

เพ่ือให2สามารถส่ือความหมายของข2อมูลได2ถูกต2องตรงตามท่ีผู2รับสารต2องการ  

1.2 ความหมายของคอมพิวเตอร>กราฟ@ก 

คอมพิวเตอร>กราฟ@ก หมายถึง การสร2าง การตกแตlงแก2ไข หรือการจัดการเก่ียวกับรูปภาพ โดยใช2 

เคร่ืองคอมพิวเตอร>ในการจัดการ ยกตัวอยlางเชlน การทำ Image Retouching ภาพ คนแกlให2มีวัยท่ีเด็กข้ึนการ

สร2างภาพตามจินตนาการและการใช2ภาพกราฟ@ก ในการนำเสนอ ข2อมูลตlางๆ เพ่ือให2สามารถส่ือความหมายได2

ตรงตามท่ีผู2ส่ือสารต2องการและนlาสนใจย่ิงข้ึน 

การนำไปใช2กับงานด2านการออกแบบ,งานด2านโฆษณา,งานด2านการนำเสนอ,งานด2านเว็บเพจและงานด2าน 

Image Retouching 

1.3 ภาพกราฟ@กแบบ 2 มิติ  

เปxนภาพท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป เชlน ภาพถlาย รูปวาด ภาพลายเส2น สัญลักษณ> กราฟ 

รวมถึงการ>ตูนตlาง ๆ ในโทรทัศน>  

1.4 ภาพกราฟ@กแบบ 3 มิติ  

เปxนภาพกราฟ@กท่ีใช2โปรแกรมสร2างภาพ 3 มิติ โดยเฉพาะ 

2.ครูให2นักเรียนดูภาพประกอบการสอนในเอกสารการสอนแล2วต้ังคำถามนักเรียน ดังน้ี 



 -งานคอมพิวเตอร>กราฟ@กท่ีประยุกต>ใช2กับภาพงานโฆษณาภาพท้ัง2รูปภาพแตกตlางกันหรือไมlอยlางไร 

นักเรียนรlวมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบของคำถาม เพ่ือเช่ือมโยงการเรียนรู2 เร่ือง 

การนำงานกราฟ@กไปประยุกต>ใช2ในด2านตlาง ๆ 

ข้ันสรุป 

1. รlวมกันอภิปรายความหมายของพ้ืนฐานงานกราฟ@กและคอมพิวเตอร>กราฟ@ก 

2. ครูสรุปและขยายความเข2าใจ เร่ืองความหมายพ้ืนฐานงานกราฟ@ก โดยอธิบายเพ่ิมเติมให2นักเรียนเข2าใจ

วlาสามารถทบทวนความรู2เพ่ิมเติมได2จาก ส่ือการสอนใน Google Classroom 

8.ส่ือการเรียนรู. 

 - ส่ือ Power point 

 - Google Classroom 

9.การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ>การประเมิน 

1.การประเมินกQอนเรียน 

- แบบทดสอบกlอนเรียน 

หนlวยการเรียนรู2ท่ี 1 

เร่ือง พ้ืนฐานงานกราฟ@ก 

- ตรวจแบบทดสอบกlอน

เรียน 

- แบบทดสอบกlอนเรียน ประเมินตามสภาพ

จริง 

2.สาระสำคัญ 

ความหมายของกราฟ@ก 

และคอมพิวเตอร>กราฟ@ก 

 

-เอกสารประกอบการ

สอน 

-การตอบคำถามในห2องเรียน สามารถตอบ

คำถามได2อยlาง

ถูกต2อง 

3.คุณลักษณะอันพึงปร

ะสงค: 

- ซ่ือสัตย>สุจริต 

- ใฝ�เรียนรู2 

- มุlงม่ันในการทำงาน 

- การเข2าช้ันเรียน 

- ความสนใจในการเรียน 

- สlงงานตรงตlอเวลา 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึ

งประสงค> 

ระดับคุณภาพ 2 

ผlานเกณฑ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกหลังการสอน  

๑. ผลการสอน 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

๒. ป|ญหาและอุปสรรค 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

๓. ข2อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

ลงชื่อ ..........................................................ผู+สอน 

            (นางสาวป23นบังอร ขันธ9ภักดี)  

ความเห็นอาจารย:พ่ีเล้ียง 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ ............................................................  

(อาจารย> ดร. ภาวิณี รัตนคอน)  

ความเห็นของหัวหน.ากลุQมสาระการเรียนรู.  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ ............................................................  

(............................................................)  

หัวหน2ากลุlมสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร> 



 
แผนการจัดการเรียนรู.ที่  2 

หน4วยการเรียนรู.ที ่  1  เรื่อง  พื้นฐานงานกราฟ>ก 

รหัสวิชา ง22201 ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอรFประยุกตF 2  กลุ4มสาระการเรียนรู. วิทยาศาสตรF 

ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 2   ภาคเรียนที่ 1           ปOการศึกษา 2565  เวลา 1 ชั่วโมง 

  ผู.สอน นางสาวป>Tนบังอร ขันธFภักด ี

 
1.มาตรฐานการเรียนรู. -  

2.จุดประสงค:การเรียนรู. 

๑. เข%าใจหลักการสร%างงานและหลักการออกแบบกราฟ6ก (K) 

๒. วิเคราะห?ประเภทของไฟล?ภาพ ในการสร%างผลงานได% (P) 

๓. เกิดทักษะการออกแบบกราฟ6กตามหลักองค?ประกอบศิลปMได%ถูกต%อง (P)  

๔. เห็นประโยชน?ของคอมพิวเตอร?กราฟ6ก ในการทำงานและประยุกต?ในชีวิตประจำวัน (A)  

3.สาระสำคัญ  

คอมพิวเตอร?เข%ามามีบทบาทสำคัญในการสร%างงานกราฟ6ก ทำให%ได%ภาพงานกราฟ6กท่ีงดงามมีคุณภาพและ

ทำได%ง\ายบนหลักการออกแบบงานกราฟ6กซ่ึงมีผลต\อการประยุกต?ใช%ในชีวิตประจำวันของมนุษย?เรา เก่ียวข%อง

กับ ทุกระดับอายุ ทุกเพศ ทุกอาชีพ การวางแผนสร%างช้ินงานก\อนจะเร่ิมลงมือปฏิบัติผู%ออกแบบควรรู%ว\าจะ

นำเสนอเร่ืองอะไร  ใช%สี  ภาพ และข%อความแบบใด จะทำให%ผู%ออกแบบทราบถึงแนวทางการสร%างช้ินงานโดย

หลักการดำเนินงานและการวางแผนข้ันต%นของการออกแบบงานกราฟฟ6กมีดังน้ี 

• วัตถุประสงค?เพ่ืออะไร 

• กลุ\มเปbาหมายเปcนใคร 

• ส่ิงท่ีต%องการบอกคือใคร 

• นำเสนอด%วยส่ือใด 

 

4.สาระการเรียนรู. 

 หลักการสร%างงานและการออกแบบงานกราฟ6ก 

5.สมรรถนะสำคัญของผู.เรียน  



ข%อท่ี 2 ความสามารถในการคิด หมายถึง รู%จักคิดวิเคราะห? คิดสังเคราะห? คิดอย\างสร%างสรรค? คิด

อย\างมี วิจารณญาณ และคิดเปcนระบบ เพ่ือนําไปสู\การสร%างองค?ความรู%หรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจ

เก่ียวกับตนเอง และสังคมได%อย\างเหมาะสม  

ข%อท่ี 5. ความสามารถในการใช%เทคโนโลยี หมายถึง รู%จักเลือกและใช%เทคโนโลยีด%านต\าง ๆ ทักษะ 

กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด%านการเรียนรู% การส่ือสาร การทำงาน การ 

แก%ปiญหาอย\างสร%างสรรค? ถูกต%องเหมาะสมและมีคุณธรรม  

6.คุณลักษณะของผู.เรียน  

1. มีวินัย รับผิดชอบ  

2. ใฝmเรียนรู% 

3. มุ\งม่ันในการทำงาน  

7.การจัดกระบวนการเรียนรู. 

ช่ัวโมงท่ี 2 

ข้ันนำเข.าสูQบทเรียน 

1. ครูทบทวนความรู%จากการเรียนในช่ัวโมงแรก เร่ืองความรู%เบ้ืองต%นเก่ียวกับคอมพิวเตอร?กราฟ6ก 

2. สนทนากับนักเรียน หัวข%อเร่ือง หลักการออกแบบงานกราฟ6ก 

ข้ันสอน 

1.บรรยายหน%าช้ันเรียนพร%อมสาธิตและยกตัวอย\างประกอบ 

1.1 หลักการสร%างงานกราฟ6ก มีอะไรบ%าง 

• การกำหนดพ้ืนหลังของภาพ เปcนการกำหนดภาพหรือสีพ้ืนหลัง  

• การเลือกพ้ืนท่ีภาพท่ีใช%งาน เปcนการตัด  หรือคัดลอกบางส\วนของภาพต\างๆ 

• การจัดวางภาพให%เหมาะสม การนำภาพส\วนประกอบมารวมกันเปcนช้ินงาน  

• การใส\ข%อความ เปcนการใส\ข%อความท่ีเปcนช่ือเร่ือง  หรือคำบรรยายต\างๆ เข%าไป

ตกแต\งเพ่ิมเติม 

• การนำภาพส\วนประกอบมาจัดซ%อนกัน การนำภาพส\วนประกอบท่ีเลือกไว%มาทำการ

ซ%อนกัน  โดยบางส\วนอาจจะอยู\ด%านบน  หรือด%านล\างตามจุดประสงค?ท่ีวางไว% 

• ตกแต\งทุกส\วนประกอบเข%ากันอย\างกลมกลืนจะพิจารณาภาพรวมช้ินงานท่ีได%  และ

ปรับแต\งรายละเอียดของภาพประกอบแต\ละส\วนให%ดูกลมกลืนกัน  เพ่ือให%ได%ผลงาน

ท่ีสวยงาม 

1.2 ประโยชน?ของคอมพิวเตอร?กราฟ6ก 

• ใช%แสดงผลงานด%วยภาพแทนการแสดงด%วยข%อความ ซ่ึงช\วยให%เข%าใจได%ง\าย และน\าสนใจมากกว\า 

• ใช%แสดงแผนท่ี แผนผัง และภาพของส่ิงต\างๆ ซ่ึงภาพเหล\าน้ีไม\สามารถแสดงในลักษณะอ่ืนได% 

• ใช%ในการออกแบทางด%านต\างๆ เช\น ออกแบบบ%าน เคร่ืองแต\งกาย 



• ใช%ในด%านเรียนการสอน ได%มีการนำคอมพิวเตอร?กราฟ6กมาช\วยทางการด%านเรียนการสอน 

• คอมพิวเตอร?กราฟ6กสามารถนำมาสร%างภาพน่ิง ภาพสไลด? ภาพยนต? และรายการวิดีโอ 

• คอมพิวเตอร?กราฟ6กถูกนำมาใช%ในการจำลองสถานการณ?เพ่ือหาคำตอบ 

1.3 หลักการออกแบบงานคอมพิวเตอร?กราฟ6ก 

1.3.1 วัตถุประสงค?เพ่ืออะไร (ผู%ออกแบบต%องรู%วิธีการนำเสนอ (Presentation) ท่ีดีและ

เหมาะสมกับเร่ืองราวเหล\าน้ันว\ามีเปbาหมายของการออกแบบเปcนไปเพ่ือวัตถุประสงค?ใด) 

1.3.2 กลุ\มเปbาหมายเปcนใคร (แบ\งเปcนเพศ ชาย หญิง หรือบุคคลท่ัวไปผู%ออกแบบจำเปcน

จะต%องรู%และเข%าใจเพ่ือวางแผน ดำเนินการออกแบบ) 

1.3.3 ส่ิงท่ีต%องการบอกคืออะไร (วิธีการท่ีจะส่ือความหมายกับผู%รับรู% หรือกลุ\มเปbาหมาย เช\น 

การเลือกใช%สัญลักษณ? เคร่ืองหมาย และภาพประกอบต\าง ๆ ส่ือแทนคำศัพท?) 

1.3.4 นำเสนอด%วยส่ือใด (ผู%ออกแบบจะต%องคำนึงถึงการเลือกใช%ส่ือในการนำเสนอว\าเปcน

รูปแบบใดจึงจะได%ผลดีมีความเหมาะสม) 

2.ให%นักเรียนแบ\งกลุ\ม กลุ\มละ3-4 คน และระดมสมอง วางแผนการออกช้ินงาน เร่ือง การโฆษณาสินค%า โดย

ใช%หลักการออกแบบงานคอมพิวเตอร?กราฟ6กลงใน Google doc โดยมีหัวข%อดังน้ี 

• วัตถุประสงค?เพ่ืออะไร 

• กลุ\มเปbาหมายเปcนใคร 

• ส่ิงท่ีต%องการบอกคือใคร 

• นำเสนอด%วยส่ือใด 

ข้ันสรุป 

1. ร\วมกันอภิปรายหลักการสร%างงานและการออกแบบกราฟ6ก 

2. ครูสรุปความรู%เร่ืองหลักการสร%างงานและการออกแบบกราฟ6ก โดยสรุปได%ว\า หลักการสร%างงานมี

ด%วยกันท้ังหมด 6 วิธีและการออกแบบกราฟ6กมีข้ันตอนการวางแผนด%วยกัน 4 ข้ันตอน และให%

นักเรียนทบทวนความรู%เพ่ิมเติมได%จาก ส่ือการเรียนรู%ใน Google Classroom 

8.ส่ือการเรียนรู. 

 - ส่ือ Power point 

 - Google Classroom 

 

 

 

 

 

 



9.การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ?การประเมิน 

สาระสำคัญ 

- เข%าใจหลักการสร%าง

งานและหลักการ

ออกแบบกราฟ6ก 

1.ตรวจแบบฝ�กหัด 1.แบบฝ�กหัดท่ี1 1.ร%อยละ 80 

เปอร?เซ็นผ\านเกณฑ? 

2.พฤติกรรมการทำงาน

กลุ\ม 

2.สังเกตพฤติกรรม 

การทำงานกลุ\ม 

2.แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ทำงานกลุ\ม 

2.ระดับคุณภาพ 2 

3.คุณลักษณะอันพึงประ

สงค? 

3.สังเกตความมีวินัย 

รับผิดชอบ ใฝmเรียนรู% 

และมุ\งม่ันในการทำงาน 

3.แบบประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค? 

3.ระดับคุณภาพ 2 

ผ\านเกณฑ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
บันทึกหลังการสอน  

๑. ผลการสอน 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

๒. ปiญหาและอุปสรรค 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

๓. ข%อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

ลงชื่อ ..........................................................ผู+สอน 

            (นางสาวป23นบังอร ขันธ9ภักดี)  

ความเห็นอาจารย:พ่ีเล้ียง 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ ............................................................  

(อาจารย? ดร. ภาวิณี รัตนคอน)  

ความเห็นของหัวหน.ากลุQมสาระการเรียนรู.  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ ............................................................  



(............................................................)  

หัวหน%ากลุ\มสาระการเรียนรู%วิทยาศาสตร? 

 



 
แผนการจัดการเรียนรู.ที่  3 

หน4วยการเรียนรู.ที ่  1  เรื่อง  พื้นฐานงานกราฟ>ก 

รหัสวิชา ง22201 ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอรGประยุกตG 2  กลุ4มสาระการเรียนรู. วิทยาศาสตรG 

ชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 2   ภาคเรียนที่ 1           ปPการศึกษา 2565  เวลา 1 ชั่วโมง 

  ผู.สอน นางสาวป>Uนบังอร ขันธGภักด ี

 
1.มาตรฐานการเรียนรู. -  

2.จุดประสงค:การเรียนรู. 

1. มีความรู*ความเข*าใจเก่ียวกับองค6ประกอบของการออกแบบ (K) 

2. วิเคราะห6การเลือกใช*สีท่ีเหมาะสมสำหรับการออกแบบได* (P) 

3. เกิดทักษะการออกแบบกราฟMกตามหลักองค6ประกอบศิลปPได*ถูกต*อง (P) 

4. เห็นประโยชน6ของคอมพิวเตอร6กราฟMก ในการทำงานและประยุกต6ในชีวิตประจำวัน (A)  

3.สาระสำคัญ  

 ความรู*เก่ียวกับหลักการใช*สี สี (Color) คือความกว*างของคล่ืนแสงท่ีตกกระทบบนพ้ืนผิวของวัตถุแล*ว

สะท*อนเข*าดวงตามนุษย6 ความกว*างของคล่ืนแสงท่ีแตกต_างกันเหล_าน้ีจะทำให*ประสาทตาของมนุษย6ส_งค_าไปยัง

สมองเพ่ือแปรผลและรับรู*ว_าวัตถุน้ันมีสีอะไรและท่ีสมองน้ีจะสามารถรับรู* สีหลัก ๆ ได*เพียง 3 สี คือ สีแดง สี

เขียวและสีน้ำเงิน สี (Color) ช_วยดึงดูดความสนใจและช_วยแยกข*อมูลและสร*างการจดจำ 

แม_สี คือ สีท่ีนำมาผสมกันแล*วทำให*เกิดสีใหม_ ท่ีมีลักษณะแตกต_างไปจากสีเดิม 

แม_สี มีอยู_ 2 ชนิด คือ แม_สีของแสง (RGB)และแม_สีวัตถุธาตุ 

4.สาระการเรียนรู. 

 ความรู*เก่ียวกับหลักการใช*สี 

5.สมรรถนะสำคัญของผู.เรียน  

ข*อท่ี 2 ความสามารถในการคิด หมายถึง รู*จักคิดวิเคราะห6 คิดสังเคราะห6 คิดอย_างสร*างสรรค6 คิด

อย_างมี วิจารณญาณ และคิดเปhนระบบ เพ่ือนําไปสู_การสร*างองค6ความรู*หรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจ

เก่ียวกับตนเอง และสังคมได*อย_างเหมาะสม  

ข*อท่ี 5. ความสามารถในการใช*เทคโนโลยี หมายถึง รู*จักเลือกและใช*เทคโนโลยีด*านต_าง ๆ ทักษะ 

กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด*านการเรียนรู* การส่ือสาร การทำงาน การ 

แก*ปlญหาอย_างสร*างสรรค6 ถูกต*องเหมาะสมและมีคุณธรรม  



6.คุณลักษณะของผู.เรียน  

1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ  

2. ใฝnเรียนรู* 

3. มุ_งม่ันในการทำงาน  

7.การจัดกระบวนการเรียนรู. 

ข้ันนำเข.าสูMบทเรียน 

1. ครูทบทวนความรู*จากการเรียนในช่ัวโมงท่ีสอง เร่ืองหลักการสร*างงานและการออกแบบงานกราฟMก 

2. ครูสุ_มกลุ_มนักเรียน2-3 กลุ_ม นำเสนองานในสัปดาห6ท่ีผ_านมา 

3. ให*นักเรียนลองดูตัวอย_างจาก โลโก*โฆษณาท่ีครูนำมาให*นักเรียนได*ดูจากน้ันต้ังประเด็นให*กับนักเรียน

เก่ียวกับหลักการใช*สีในงานออกแบบแผ_นน้ีว_ามีหลักการใช*สีอย_างไรบ*าง 

ข้ันสอน 

1.ครูบรรยายหน*าช้ันเรียนพร*อมอธิบายและมีภาพประกอบ ตามหัวข*อต_อไปน้ี  

1.1 ความหมายของสี ลักษณะกระทบต_อสายตาให*เห็นเปhนสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอำนาจให*เกิด

ความเข*มของแสงท่ีอารมณ6และความรู*สึกได* การท่ีได*เห็นสีจากสายตาสายตาจะส_งความรู*สึกไปยังสมองทำให*

เกิดความรู*สึก ต_างๆตามอิทธิพลของสี เช_น สดช่ืน ร*อน ต่ืนเต*น เศร*า 

1.2 แมMสี (PRIMARIES) คือ สีท่ีนำมาผสมกันแล*วทำให*เกิดสีใหม_ ท่ีมีลักษณะแตกต_างไปจากสีเดิม 

แม_สี มีอยู_  2 ชนิด คือ 

1. แมMสีของแสง (RGB) เกิดจากการหักเหของแสงผ_านแท_งแก*วปริซึม มี 3 สี คือ สีแดง สี

เหลือง และสีน้ำเงิน 

 
2. แมMสีวัตถุธาตุ เปhนสีท่ีได*มาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห6โดยกระบวนทางเคมี มี 

3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน 

แม_สีวัตถุธาตุ เม่ือนำมาผสมกันตามหลักเกณฑ6 จะทำให*เกิด วงจรสี ซ่ึงเปhนวงสีธรรมชาติ เกิดจากการ

ผสมกันของแม_สีวัตถุธาตุ เปhนสีหลักท่ีใช*งานกันท่ัวไป ในวงจรสี จะแสดงส่ิงต_าง ๆ ดังต_อไปน้ี 

CMYK มีแนวคิดมาจากระบบการพิมพ6 โดยภาพจะถูกแยกออกเปhนแม_พิมพ6ของสีหลักเพียง 4 สี คือ 

ฟtา   (CYAN) ม_วงแดง (MAGENTA) เหลือง (YELLOW) ดำ (BLACK) ซ่ึงเม่ือนำมารวมกันแล*วจะได*สีดำ 

 

 



 

 
 1.3 วงจรสี 

 
 

วงจรสี คือ สีท่ีเกิดจากการผสมกันเปhนคู_ เร่ิมต้ังแต_ แม_สี 3 สี แล*วเกิดเปhนสีใหม_ข้ึนมา จนครบวงจร จะได*สี

ท้ังหมด 12 สี 

 1.4 วรรณะของสี 

วรรณะสี คือ ความแตกต_างของสีแต_ละกลุ_ม ในวงจรสีโดยแบ_งตามความรู*สึกด*านอุณหภูมิ โดยแบ_ง

ออกเปhน 2 วรรณะ คือ 

1.4.1 สีวรรณะร*อน (Warm Tone) ประกอบด*วยสีเหลือง, ส*มเหลือง, ส*ม, ส*มแดง, แดง และม_วง

แดง  

1.4.2 สีวรรณะเย็น (Cool Tone) ประกอบด*วยสีม_วง, ม_วงน้ำเงิน, น้ำเงิน, เขียวน้ำเงิน, เขียวและ

เขียวเหลือง  

1.4.3 สีตรงข*าม (Comprementary Colour) สีตรงข*าม หมายถึง สีท่ีอยู_ในตำแหน_งตรงข*ามกันใน

วงจรสี และมีการตัดกันอย_างเด_นชัดซ่ึงจะให*ความรู*สึกท่ีขัดแย*งกัน หากนำมาผสมกันจะได*สีกลาง (เทา)  

1.5 เทคนิคการเลือกใช.สีในการออกแบบ 

• เลือกใช*สีตามทฤษฎีสี  

แบบแรกคือการใช*สีท่ีมีเฉดท่ีแตกต_างกัน อย_างเช_น แม_สี(แดง เหลือง น้ำเงิน)วิธีการ

น้ีจะทำให*รู*ว_าสีท้ัง 3 มีความสดเท_ากัน 
แบบท่ีสองคือการเลือกใช*สีคู_ตรงข*ามกัน เช_น สีน้ำเงิน สีน้ำเงินอ_อน กับสีเหลือง สี

เหลืองอ_อน 



แบบท่ีสามคือการเลือกใช*สีท่ีเรียงเปhนโทนเดียวกัน เช_นการเลือกใช*สีเขียวและเขียว

อ_อน 

• สร*างความแตกต_างของสี  

การใช*ตัวหนังสือในงานออกแบบการเลือกใช*สีท่ีถูกต*องเปhนส่ิงท่ีสำคัญมากในการ

เลือกให*กับเข*ากับ Background ถ*าสีตัวหนังสือเปhนสีอ_อน ควรเลือก Background 

เปhนสีเข*ม และถ*า Background เปhนสีอ_อนก็ควรเลือกให*ตัวหนังสือเปhนสีเข*ม เพ่ือ

สร*างความแตกต_างของสีให*สามารถอ_านได*ง_ายข้ึน 

• ใช*สีเพียงแค_ 3-4 สี  

การเลือกใช*สีเพียงแค_ 3-4 สีก็เพียงพอแล*วท่ีจะทำให*เกิดความน_าสนใจท่ีจะอ_านและ

ดูงานออกแบบ 

• ใช*ทฤษฎี 60-30-10 คือสีพ้ืน60% สีรอง30% และสีเน*น 10% 

การแบ_งการออกแบบเปhนหน_วยแบบเปอร6เซ็นต6 60% แรกคือการใช*สีพ้ืนของงาน

และ 30% ต_อมาสำหรับสีท่ี 2 ท่ีใช*ในงาน และ 10% สุดท*ายคือการนำสีไปใช*ใน

การเน*นหรือไฮไลท6ส_วนท่ีสำคัญของงาน วิธีน้ีจะช_วยให*สีเข*ากันและเปhนไปในทิศทาง

เดียวกัน 

 1.6 ความรู*สึกเก่ียวกับสีในเชิงจิตวิทยา 

สีแดง        ให*ความรู*สึกร*อน  รุนแรง กระตุ*น ท*าทาย  เคล่ือนไหว  ต่ืนเต*น เร*าใจ  มีพลัง ความอุดมสมบูรณ6 

ความม่ังค่ัง  ความรัก ความสำคัญ  อันตราย 

สีส*ม          ให*ความรู*สึก ร*อน  ความอบอุ_น ความสดใส  มีชีวิตชีวา  วัยรุ_น  ความคึกคะนอง การ

ปลดปล_อย  ความเปร้ียว  การระวัง 

สีเหลือง    ให*ความรู*สึกแจ_มใส  ความสดใส  ความร_าเริง  ความเบิกบานสดช่ืน ชีวิตใหม_  ความ

สด  ใหม_  ความสุกสว_าง  การแผ_กระจาย  อำนาจบารมี 

สีเขียว        ให*ความรู*สึก สงบ  เงียบ  ร_มร่ืน  ร_มเย็น  การพักผ_อน  การผ_อนคลาย ธรรมชาติ  ความ

ปลอดภัย  ปกติ  ความสุข  ความสุขุม  เยือกเย็น 

สีน้ำเงิน    ให*ความรู*สึกสงบ  สุขุม  สุภาพ  หนักแน_น  เคร_งขรึม  เอาการเอางาน ละเอียด  รอบคอบ  สง_า

งาม  มีศักด์ิศรี  สูงศักด์ิ  เปhนระเบียบถ_อมตน 

สีม_วง         ให*ความรู*สึก มีเสน_ห6  น_าติดตาม  เร*นลับ  ซ_อนเร*น  มีอำนาจ  มีพลังแฝงอยู_ ความรัก  ความ

เศร*า  ความผิดหวัง  ความสงบ  ความสูงศักด์ิ 

สีฟtา          ให*ความรู*สึก ปลอดโปร_งโล_ง  กว*าง  เบา  โปร_งใส สะอาด ปลอดภัย  ความสว_าง ลมหายใจ 

ความเปhนอิสระเสรีภาพ การช_วยเหลือ แบ_งปlน 



   

2.ครูให*นักเรียนทำกิจกรรม เร่ือง การวิเคราะห6การเลือกใช*สีท่ีเหมาะสมสำหรับการออกแบบ โดยให*นักเรียน

แต_ละคนเลือกรูปการ6ตูนท่ีชอบพร*อมแสดงความคิดเห็นว_าสีในภาพการ6ตูนท่ีนักเรียนเลือกมาให*ความรู*สึก

ใดบ*างแสดงความคิดเห็นลงในกระดานแสดงความคิดเห็น (Padlet) 

ข้ันสรุป 

1. ร_วมกันอภิปรายเร่ือง ความรู*เก่ียวกับหลักการใช*สี 

2. ครูสรุปความรู*เร่ืองความรู*เก่ียวกับหลักการใช*สี โดยสรุปได*ว_า สี (COLOR) หมายถึง ลักษณะกระทบ

ต_อสายตาให*เห็นเปhนสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอำนาจให*เกิดความเข*มของแสงท่ีอารมณ6และความรู*สึกได*

ในการสร*างงานออกแบบนักเรียนจะต*องมีความรู*เก่ียวกับหลักการใช*สีซ่ึงจะต*องนำมาประยุกต6ใช*ท้ัง

เร่ืองของ วงจรสี ความรู*สึกเก่ียวกับสีในเชิงจิตวิทยาและท่ีสำคัญท่ีสุดคือเทคนิคการเลือกใช*สีในการ

ออกแบบและให*นักเรียนทบทวนความรู*เพ่ิมเติมได*จาก ส่ือการเรียนรู*ใน Google Classroom 

8.ส่ือการเรียนรู. 

- ส่ือ Power point 

- Google Classroom 

9.การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ:การประเมิน 

9.1  การวิเคราะห6การ

เลือกใช*สีท่ีเหมาะสม

สำหรับการออกแบบได* 

ตรวจกิจกรรม กิจกรรม เร่ืองการวิเคราะห6

การเลือกใช*สีท่ีเหมาะสม

สำหรับการออกแบบได* 

คะแนน 5-6หมายถึงดี 

คะแนน 3-4หมายถึงพอใช* 

คะแนน 1-2หมายถึง

ปรับปรุง 

ผู*เรียนได*ระดับคุณภาพ

พอใช*ถือว_าผ_าน 

สีขาว         ให*ความรู*สึก บริสุทธ์ิ  สะอาด สดใส เบาบาง อ_อนโยน  เปMดเผย การเกิด  ความ

รัก ความหวัง  ความจริง  ความเมตตา ความศรัทธา  ความดีงาม 

สีดำ           ให*ความรู*สึก มืด สกปรก ลึกลับ  ความส้ินหวัง  จุดจบ ความตาย ความช่ัว ความลับ ทารุณ 

โหดร*าย ความเศร*า หนักแน_น เข*มเข็ง อดทน มีพลัง 

สีชมพู      ให*ความรู*สึก อบอุ_น  อ_อนโยน  นุ_มนวล  อ_อนหวาน  ความรัก  เอาใจใส_  วัยรุ_น หนุ_มสาว  ความ

น_ารัก ความสดใส 

สีเทา        ให*ความรู*สึก เศร*า  อาลัย  ท*อแท*   ความลึกลับ  ความหดหู_  ความชรา  ความสงบ ความ

เงียบ  สุภาพ  สุขุม  ถ_อมตน 

สีทอง       ให*ความรู*สึก ความหรูหรา  โอ_อ_า  มีราคา  สูงค_า  ส่ิงสำคัญ  ความเจริญรุ_งเรือง ความสุข  ความ

ม่ังค่ัง  ความร่ำรว 



รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ:การประเมิน 

     2) พฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 

  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  

  การทำงานรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 

ผ_านเกณฑ6 

     5) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค6 
 

- สังเกตความมีวินัย  
  ความรับผิดชอบ  
  ใฝnเรียนรู*  
และมุ_งม่ันในการ
ทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค6 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ_านเกณฑ6 

 

 

  



บันทึกหลังการสอน  

๑. ผลการสอน 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

๒. ปlญหาและอุปสรรค 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

๓. ข*อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

ลงชื่อ ..........................................................ผู+สอน 

            (นางสาวป23นบังอร ขันธ9ภักดี)  

ความเห็นอาจารย:พ่ีเล้ียง 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ ............................................................  

(อาจารย6 ดร. ภาวิณี รัตนคอน)  

ความเห็นของหัวหน.ากลุMมสาระการเรียนรู.  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ ............................................................  

(............................................................)  

หัวหน*ากลุ_มสาระการเรียนรู*วิทยาศาสตร6 

 



 
แผนการจัดการเรียนรู.ที่  4 

หน4วยการเรียนรู.ที ่  1  เรื่อง  พื้นฐานงานกราฟ>ก 

รหัสวิชา ง22201 ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอรGประยุกตG 2  กลุ4มสาระการเรียนรู. วิทยาศาสตรG 

ชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 2   ภาคเรียนที่ 1           ปPการศึกษา 2565  เวลา 1 ชั่วโมง 

  ผู.สอน นางสาวป>Uนบังอร ขันธGภักด ี

 
1.มาตรฐานการเรียนรู. -  

2.จุดประสงค:การเรียนรู. 

1. มีความรู*ความเข*าใจเก่ียวกับองค6ประกอบของการออกแบบ (K) 

2. เกิดทักษะการออกแบบกราฟMกตามหลักองค6ประกอบศิลปPได*ถูกต*อง (P)  

3. เห็นประโยชน6ของคอมพิวเตอร6กราฟMก ในการทำงานและประยุกต6ในชีวิตประจำวัน (A)  

3.สาระสำคัญ  

 การออกแบบมีบทบาทมากในสังคมปlจจุบัน เพราะชีวิตมนุษย6มีความเก่ียวกับการส่ือสาร เพ่ือการรับรู*

ข*อมูลต_าง ๆ ซ่ึงอุปกรณ6ท่ีใช*ในการส่ือสาร นอกจากวิทยาการด*านอิเล็กทรอนิกส6แล*ว การส่ือด*วยส่ิงพิมพ6ท่ี

แสดงออกเปhนภาพ สัญลักษณ6และงานกราฟMก ก็นับว_าเปhนวิธีท่ีแพร_หลายและเข*าถึงผู*คนได*ง_าย ซ่ึงการส่ือสาร

ความหมายดังกล_าวต*องผ_านกระบวนการในการออกแบบ โดยอาศัยหลักการจัดองค6ประกอบศิลปPมาใช*ให*

เหมาะสม  

4.สาระการเรียนรู. 

 การออกแบบงานกราฟMกตามหลักองค6ประกอบศิลปP 

5.สมรรถนะสำคัญของผู.เรียน  

ข*อท่ี 2 ความสามารถในการคิด หมายถึง รู*จักคิดวิเคราะห6 คิดสังเคราะห6 คิดอย_างสร*างสรรค6 คิด

อย_างมี วิจารณญาณ และคิดเปhนระบบ เพ่ือนําไปสู_การสร*างองค6ความรู*หรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจ

เก่ียวกับตนเอง และสังคมได*อย_างเหมาะสม  

ข*อท่ี 4 ความสามารถในการใช*ทักษะชีวิต เปhนความสามารถในการนากระบวนการต_างๆ ไปใช* ในการ

ดารงชีวิตประจาวัน การเรียนรู*ด*วยตนเอง อย_างต_อเน่ือง การทางานและการอยู_ร_วมกัน การจัดการปlญหาและ

ความขัดแย*งต_างๆอย_างเหมาะสม  

 



ข*อท่ี 5. ความสามารถในการใช*เทคโนโลยี หมายถึง รู*จักเลือกและใช*เทคโนโลยีด*านต_าง ๆ ทักษะ 

กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด*านการเรียนรู* การส่ือสาร การทำงาน การ 

แก*ปlญหาอย_างสร*างสรรค6 ถูกต*องเหมาะสมและมีคุณธรรม  

6.คุณลักษณะของผู.เรียน  

1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ  

2. ใฝnเรียนรู* 

3. มุ_งม่ันในการทำงาน  

7.การจัดกระบวนการเรียนรู. 

ข้ันนำเข.าสูMบทเรียน 

1. ครูนำเกมทายใจ เร่ือง “เห็นอะไรเปhนอย_างแรก” มาให*นักเรียนทาย และร_วมกันอภิปรายโดยครูใช*

คำถามดังน้ี 

- จากภาพนักเรียนเห็นอะไรเปhนอย_างแรก 

- จากภาพท้ังหมดท่ีได*ทาย มีการใช*หลักองค6ประกอบของการออกแบบใดบ*างในงานกราฟMก 

(หลักการใช*สี,เส*น,รูปร_าง,รูปทรง) 

นักเรียนร_วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบของคำถาม เพ่ือเช่ือมโยงเข*าสู_ เร่ือง 

 การออกแบบงานกราฟMกตามหลักองค6ประกอบศิลปP 

ข้ันสอน 

1. ครูบรรยายหน*าช้ันเรียนพร*อมอธิบายและมีภาพประกอบ ตามหัวข*อต_อไปน้ี  

1.1 จุด หมายถึง เปhนต*นกำเนิดของเส*น รูปร_าง รูปทรง แสงเงา พ้ืนผิว ฯลฯ 

1.2 เส*น หมายถึง การนำจุดหลาย ๆ จุดมาเรียงต_อกันไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงเปhนทางยาว 

1.3 ความรู*สึกทางจิตวิทยาเก่ียวกับการใช*เส*น 

1.4 รูปร_าง 

1.4.1 รูปร_างหมายถึง เส*นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ ส่ิงของ เคร่ืองใช* คน สัตว6 และพืชมี

ลักษณะเปhน 2 มิติ มีความกว*างและความยาว  

1.5 รูปทรง หมายถึง โครงสร*างท้ังหมดของวัตถุท่ีปรากฏแก_สายตาในลักษณะ 3 มิติ คือมีความกว*าง 

ส_วนยาว ส_วนหนาหรือลึก  

1.6 บริเวณว_าง หมายถึง บริเวณท่ีเปhนความว_างท่ีไม_ใช_ส_วนท่ีเปhนรูปทรงหรือเน้ือหาในการจัด

องค6ประกอบใดก็ตามถ*าปล_อยให*มีพ้ืนท่ีว_างมากและให*มีรูปทรงน*อยการจัดน้ันจะให*ความรู*สึก

อ*างว*างโดดเด่ียว 

1.7 พ้ืนผิว หมายถึง พ้ืนผิวของวัตถุต_าง ๆ ท่ีเกิดจากธรรมชาติและมนุษย6สร*างสรรค6ข้ึน 

      2.แบ_งนักเรียนกลุ_มละ 2-3 คน และระดมสมอง วางแผนออกแบบช้ินงาน เร่ือง การ6ตูนตัวโปรดของเรา 

โดยใช*การออกแบบงานกราฟMกตามหลักองค6ประกอบศิลปPในการออกแบบลงใน เว็บไซต6 Canva โดยครูจะ

สอนพ้ืนฐานการใช*โปรแกรมCanva ก_อนเร่ิมต*นสร*างช้ินงาน 



ข้ันสรุป  

1. ครูต้ังคำถามเพ่ือตรวจสอบความเข*าใจของนักเรียน ดังน้ี 

- การออกแบบงานกราฟMกตามหลักองค6ประกอบศิลปP มีองค6ประกอบใดบ*าง 

(ความรู*เก่ียวกับหลักการใช*สี,จุด,เส*น,รูปร_าง,รูปทรง,บริเวณว_างและพ้ืนผิว) 

2. ครูสรุปความรู*เร่ืองความรู*เก่ียวกับการออกแบบงานกราฟMกตามหลักองค6ประกอบศิลปP โดยสรุป

ได*ว_า ในการออกแบบงานกราฟMกจะต*องผ_านกระบวนการในการออกแบบ โดยอาศัยหลักการจัด

องค6ประกอบศิลปPมาใช*ให*เหมาะสม และให*นักเรียนทบทวนความรู*เพ่ิมเติมได*จาก ส่ือการเรียนรู*

ใน Google Classroom 

 

8.ส่ือการเรียนรู. 

- ส่ือ Power point 

- Google Classroom 

9.การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ:การประเมิน 

สาระสำคัญ 

- เข*าใจการออกแบบ

งานกราฟMกตามหลัก

องค6ประกอบศิลปP 

1.ตรวจแบบฝ กหัด 1.แบบฝ กหัดท่ี2 การออกแบบ

ช้ินงานเร่ือง การ6ตูนตัวโปรด

ของเรา  

1.ร*อยละ 80 

เปอร6เซ็นผ_านเกณฑ6 

2.พฤติกรรมการทำงาน

กลุ_ม 

2.สังเกตพฤติกรรม 

การทำงานกลุ_ม 

2.แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ทำงานกลุ_ม 

2.ระดับคุณภาพ 2 

3.คุณลักษณะอันพึงประ

สงค6 

3.สังเกตความมีวินัย 

รับผิดชอบ ใฝnเรียนรู* 

และมุ_งม่ันในการทำงาน 

3.แบบประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค6 

3.ระดับคุณภาพ 2 

ผ_านเกณฑ6 

 

 

 

 

  



บันทึกหลังการสอน  

๑. ผลการสอน 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

๒. ปlญหาและอุปสรรค 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

๓. ข*อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

ลงชื่อ ..........................................................ผู+สอน 

            (นางสาวป23นบังอร ขันธ9ภักดี)  

ความเห็นอาจารย:พ่ีเล้ียง 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ ............................................................  

(อาจารย6 ดร. ภาวิณี รัตนคอน)  

ความเห็นของหัวหน.ากลุMมสาระการเรียนรู.  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ ............................................................  

(............................................................)  

หัวหน*ากลุ_มสาระการเรียนรู*วิทยาศาสตร6 

 



 
แผนการจัดการเรียนรู.ที่  5 

หน4วยการเรียนรู.ที ่  1  เรื่อง  พื้นฐานงานกราฟ>ก 

รหัสวิชา ง22201 ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอรGประยุกตG 2  กลุ4มสาระการเรียนรู. วิทยาศาสตรG 

ชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 2   ภาคเรียนที่ 1           ปPการศึกษา 2565  เวลา 1 ชั่วโมง 

  ผู.สอน นางสาวป>Uนบังอร ขันธGภักด ี

 
1.มาตรฐานการเรียนรู. -  

2.จุดประสงค:การเรียนรู. 

1. มีความรู*ความเข*าใจเก่ียวกับประเภทของไฟล6ภาพกราฟMก (K) 

2. วิเคราะห6การเลือกประเภทของไฟล6ภาพกราฟMกได* (P)  

3. เห็นประโยชน6ประเภทของไฟล6ภาพกราฟMกในการทำงานและประยุกต6ในชีวิตประจำวัน (A)  

3.สาระสำคัญ  

 การสร*างภาพกราฟMกหรือการตกแต_งภาพกราฟMกประเภทของไฟล6ภาพกราฟMกเปhนอีกปlจจัยหน่ึงท่ีมี 

ความสำคัญ เพราะความละเอียดของไฟล6ภาพจะส_งผลกับขนาดของภาพ เช_น ภาพท่ีนำมาใช*งาน บนเว็บเพจ

ควรจะต*องมีขนาดเล็ก เพ่ือนำไปเรียกใช*งานบนเว็บเพจได*อย_างรวดเร็ว ประเภทของไฟล6ภาพกราฟMกท่ีนิยมใช*

โดยท่ัวไป 

4.สาระการเรียนรู. 

 รู*จักประเภทของไฟล6ภาพ ความหมายและการนำไปใช* 

5.สมรรถนะสำคัญของผู.เรียน  

ข*อท่ี 2 ความสามารถในการคิด หมายถึง รู*จักคิดวิเคราะห6 คิดสังเคราะห6 คิดอย_างสร*างสรรค6 คิด

อย_างมี วิจารณญาณ และคิดเปhนระบบ เพ่ือนําไปสู_การสร*างองค6ความรู*หรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจ

เก่ียวกับตนเอง และสังคมได*อย_างเหมาะสม  

ข*อท่ี 5. ความสามารถในการใช*เทคโนโลยี หมายถึง รู*จักเลือกและใช*เทคโนโลยีด*านต_าง ๆ ทักษะ 

กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด*านการเรียนรู* การส่ือสาร การทำงาน การ 

แก*ปlญหาอย_างสร*างสรรค6 ถูกต*องเหมาะสมและมีคุณธรรม  

6.คุณลักษณะของผู.เรียน  

1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ  



2. ใฝnเรียนรู* 

3. มุ_งม่ันในการทำงาน  

7.การจัดกระบวนการเรียนรู. 

ข้ันนำเข.าสูMบทเรียน 

1. ครูสนทนากับนักเรียน โดยการพูดคุยซักถามประสบการณ6ความรู*เดิมของนักเรียน เร่ือง ประเภทของ

ไฟล6ภาพ 

- นักเรียนเคยสร*างงานกราฟMกหรือไม_และใช*ไฟล6ภาพประเภทใดบ*างในการสร*างงาน 

นักเรียนร_วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบของคำถาม เพ่ือเช่ือมโยงไปสู_การ

เรียนรู*เร่ือง ประเภทของไฟล6ภาพ 

ข้ันสอน 

1. ครูบรรยายหน*าช้ันเรียนพร*อมอธิบายและมีภาพประกอบ ตามหัวข*อต_อไปน้ี  

1.1 ประเภทของไฟล6ภาพกราฟMก คือ ความละเอียดของไฟล6ภาพจะส_งผลกับขนาดของภาพ เช_น ภาพ

ท่ีนำมาใช*งาน บนเว็บไซต6ควรจะต*องมีขนาดเล็ก เพ่ือนำไปเรียกใช*งานได*อย_างรวดเร็ว  

1.2 ประเภทของไฟล6ภาพดิจิตอล 

 JPG    เปhนรูปแบบไฟล6ท่ีเก็บภาพแบบราสเตอร6ท่ีไม_ต*องการคุณภาพสูงมากนัก เช_น ภาพถ_ายจาก

กล*องดิจิตอล ภาพถ_ายจากโทรศัพท6มือถือและภาพกราฟMกสำหรับแสดงบนอินเทอร6เน็ต 

GIF เปhนไฟล6ภาพท่ีสามารถบีบอัดข*อมูลให*มีขนาดเล็กได*ส_วนมากจะนำไปใช*บันทึกเปhนไฟล6ภาพ 

เคล่ือนไหวและนิยมมากในการใช*งานบนเว็บเพจ 

PNG เปhนชนิดของไฟล6ภาพท่ีนำจุดเด_นของไฟล6ภาพแบบ GIF และแบบ JPG มาพัฒนาร_วมกัน ทำให*

ไฟล6ภาพชนิดน้ีแสดงสีได*มากกว_า 256 สี และยังสามารถทำพ้ืนหลังภาพให*โปร_งใสได* จึงเปhนไฟล6ภาพท่ีได*รับ

ความนิยมมากในปlจจุบัน  

      2.ให*นักเรียนจับคู_กันและค*นหาไฟล6ภาพชนิดต_างๆ ตอบคำถามลงในใบงาน ในgoogle doc 

โดยมีหัวข*อการค*นหา ดังน้ี 

1. ภาพถ_ายวิวทิวทัศน6           นามสกุลไฟล6 .jpg   2ภาพ 

2. ภาพการ6ตูนเคล่ือนไหว     นามสกุลไฟล6  .gif  2ภาพ 

3. ภาพคนพ้ืนหลังโปร_งใส    นามสกุลไฟล6  .png  2ภาพ 

ข้ันสรุป  

1. ครูต้ังคำถามเพ่ือตรวจสอบความเข*าใจของนักเรียน ดังน้ี 

- ประเภทของไฟล6ภาพใดท่ีใช*ได*การถ_ายภาพจากโทรศัพท6(JPG) 

- GIF เปhนไฟล6ภาพประเภทใด (ภาพ เคล่ือนไหว) 

- หากต*องการภาพท่ีมีพ้ืนหลังโปร_งใสควรใช*ไฟล6ภาพประเภทใดในการบันทึกงาน(PNG) 

3. ครูสรุปความรู*เร่ืองความรู*เก่ียวกับประเภทของไฟล6 โดยสรุปได*ว_า การสร*างภาพกราฟMกหรือการ

ตกแต_งภาพกราฟMกประเภทของไฟล6ภาพกราฟMกเปhนอีกปlจจัยหน่ึงท่ีมี ความสำคัญ เพราะความ



ละเอียดของไฟล6ภาพจะส_งผลกับขนาดของภาพเราควรเลือกใช*ไฟล6ภาพแต_ละประเภทให*

เหมาะสมกับงานของเราในการออกแบบด*วยและให*นักเรียนทบทวนความรู*เพ่ิมเติมได*จาก ส่ือ

การเรียนรู*ใน Google Classroom 

 

 

8.ส่ือการเรียนรู. 

- ส่ือ Power point 

- Google Classroom 

9.การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ:การประเมิน 

สาระสำคัญ 

- รู*จักประเภทของไฟล6

ภาพ ความหมายและ

การนำไปใช* 

1.ตรวจแบบฝ กหัด 1.แบบฝ กหัดท่ี 3 ประเภทของ

ไฟล6ภาพ 

 

1.ร*อยละ 80 

เปอร6เซ็นผ_านเกณฑ6 

2.พฤติกรรมการทำงาน

กลุ_ม 

2.สังเกตพฤติกรรม 

การทำงานกลุ_ม 

2.แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ทำงานกลุ_ม 

2.ระดับคุณภาพ 2 

3.คุณลักษณะอันพึงประ

สงค6 

3.สังเกตความมีวินัย 

รับผิดชอบ ใฝnเรียนรู* 

และมุ_งม่ันในการทำงาน 

3.แบบประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค6 

3.ระดับคุณภาพ 2 

ผ_านเกณฑ6 

 

 

 

 

  



บันทึกหลังการสอน  

๑. ผลการสอน 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

๒. ปlญหาและอุปสรรค 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

๓. ข*อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

ลงชื่อ ..........................................................ผู+สอน 

            (นางสาวป23นบังอร ขันธ9ภักดี)  

ความเห็นอาจารย:พ่ีเล้ียง 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ ............................................................  

(อาจารย6 ดร. ภาวิณี รัตนคอน)  

ความเห็นของหัวหน.ากลุMมสาระการเรียนรู.  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ ............................................................  

(............................................................)  

หัวหน*ากลุ_มสาระการเรียนรู*วิทยาศาสตร6 

 



 
แผนการจัดการเรียนรู.ที่  6 

หน4วยการเรียนรู.ที ่  2  เรื่อง  มารู.จักโปรแกรมต4าง ๆ กันเถอะ 

รหัสวิชา ง22201 ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอรHประยุกตH 2  กลุ4มสาระการเรียนรู. วิทยาศาสตรH 

ชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 2   ภาคเรียนที่ 1           ปPการศึกษา 2565  เวลา 1 ชั่วโมง 

  ผู.สอน นางสาวปSTนบังอร ขันธHภักด ี

 
1.มาตรฐานการเรียนรู. -  

2.จุดประสงค:การเรียนรู. 

1. มีความรู* ความเข*าใจเก่ียวกับการคัดเลือกทรัพยากรเคร่ืองมือ/โปรแกรมสร*างผลงานกราฟDก (K) 

2. วิเคราะหLการเลือกใช*โปรแกรมในการสร*างผลงานได* (P) 

3. เกิดทักษะในการสร*างผลงานกราฟDกได*อยRางถูกต*อง (P)  

4. เห็นประโยชนLของงานคอมพิวเตอรLกราฟDก ในการทำงานและประยุกตLในชีวิตประจำวัน (A)  

3.สาระสำคัญ  

 รู*จักกับโปรแกรมและแอปพลิเคชันหลัก ๆ ในการสร*างงานกราฟDก เพ่ือให*สามารถเลือกใช*โปรแกรมได*

ตรงตามงานท่ีต*องการจะสร*างและมีประสิทธิภาพสูงสุดและนำ ไปประยุกตLใช*กับการสร*างงานช้ินตRาง ๆ   
4.สาระการเรียนรู. 

โปรแกรมท่ีสามารถนํามาใช*ออกแบบช้ินงาน  

5.สมรรถนะสำคัญของผู.เรียน  

ข*อท่ี 2 ความสามารถในการคิด หมายถึง รู*จักคิดวิเคราะหL คิดสังเคราะหL คิดอยRางสร*างสรรคL คิด

อยRางมี วิจารณญาณ และคิดเปbนระบบ เพ่ือนําไปสูRการสร*างองคLความรู*หรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจ

เก่ียวกับตนเอง และสังคมได*อยRางเหมาะสม  

ข*อท่ี 5. ความสามารถในการใช*เทคโนโลยี หมายถึง รู*จักเลือกและใช*เทคโนโลยีด*านตRาง ๆ ทักษะ 

กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด*านการเรียนรู* การส่ือสาร การทำงาน การ 

แก*ปfญหาอยRางสร*างสรรคL ถูกต*องเหมาะสมและมีคุณธรรม  

6.คุณลักษณะของผู.เรียน  

1. มีวินัย รับผิดชอบ  



2. ใฝhเรียนรู* 

3. มุRงม่ันในการทำงาน  

7.การจัดกระบวนการเรียนรู. 

ข้ันนำเข.าสูMบทเรียน 

 1.ครูแนะนำบทเรียนในหนRวยการเรียนรู*ท่ี 2 เพ่ือให*นักเรียนได*ทราบถึงสาระสำคัญท่ีจะได*เรียนใน

หนRวยการเรียนรู*น้ี 

 2.ครูทบทวนความรู*เดิมของนักเรียนเก่ียวกับการใช*โปรแกรมในการสร*างงานออกแบบ โดยการต้ัง

คำถามดังน้ี 

 - โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันใดบ*างท่ีนักเรียนเคยใช*ในการสร*างงานออกแบบ 

 นักเรียนรRวมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบของคำถามลงในเว็บไซตL 

mentimrter เพ่ือเช่ือมโยงไปสูRการเรียนรู* เร่ือง โปรแกรมตRาง ๆ ในการใช*สร*างช้ินงาน  

ข้ันสอน 

1. ครูใช*โปรแกรม canva ในการบรรยายและนำเสนอรูปภาพ โปรแกรมตRาง ๆ ท่ีใช*ในการออกแบบช้ินงาน

และให*นักเรียนแบRงกลุRม กลุRมละ5 คน ให*นักเรียนแตRละกลุRมสRงตัวแทนมาจับฉลากเลือกโปรแกรมหรือ

แอปพลิเคชันเพ่ือชRวยกันค*นหาข*อมูลของโปรแกรมน้ันๆ โดยมีหัวข*อในการค*นหาดังน้ี 

1.1. ช่ือโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันท่ีได* 

1.2. ลักษณะของโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันเปbนอยRางไร 

1.3. คุณสมบัติในการใช*งาน 

1.4. แนบรูปภาพประกอบเก่ียวกับโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันน้ัน ๆ  

โดยนักเรียนรRวมกันค*นหาข*อมูลและรวมรวมคำตอบไว*ใน Jamboard ท่ีครูสร*างไว*ให*ของแตRละกลุRม 

2.ครูใช*โปรแกรมในการสุRมให*แตRละกลุRมออก มานำเสนองานท่ีได*รับมอบหมาย 

ข้ันสรุป 

1.ครูและนักเรียนรRวมกันสรุปและอภิปรายเก่ียวกับโปรแกรมตRาง ๆ ในการใช*สร*างช้ินงาน  

2.ตรวจสอบความเข*าใจของนักเรียนโดยใช*คำถามในการเช่ือมโยงข*อมูลและสรุปองคLความรู*ความเข*าใจของ

นักเรียนโดยครูถามคำถามดังน้ี 

• หากนักเรียนต*องการจะออกแบบงานด*านกราฟDกนักเรียนสามารถใช*โปรแกรมใดได*บ*าง 

(Canva,Photoshop CC,InDesign) 



และให*นักเรียนทบทวนความรู*เพ่ิมเติมได*จาก ส่ือการเรียนรู*ใน Google Classroom 

8.ส่ือการเรียนรู. 

 - ส่ือ Canva 

 - Google Classroom 

 - เว็บไซตL mentimrter 

9.การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑLการประเมิน 

สาระสำคัญ 

- มีความรู*ความเข*าใจ

เก่ียวกับการคัดเลือก

ทรัพยากรเคร่ืองมือ/

โปรแกรมสร*างผลงาน

กราฟDก 

1.ตรวจสอบกิจกรรมการ

ระดมความคิดเร่ือง 

โปรแกรมตRาง ๆ ท่ีใช*ในการ

ออกแบบช้ินงาน 

1.แบบประเมินกิจกรรม การประเมิน  

5 = ดีมาก 

 4=ดี 

3 = ปานกลาง  

2 = พอใช*  

1 = ควรปรับปรุง  

 

2.พฤติกรรมการทำงาน

กลุRม 

2.สังเกตพฤติกรรม 

การทำงานกลุRม 

2.แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ทำงานกลุRม 

2.ระดับคุณภาพ 2 

3.คุณลักษณะอันพึงประ

สงคL 

3.สังเกตความมีวินัย 

รับผิดชอบ ใฝhเรียนรู* 

และมุRงม่ันในการทำงาน 

3.แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงคL 

3.ระดับคุณภาพ 2 

ผRานเกณฑL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บันทึกหลังการสอน  

๑. ผลการสอน 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

๒. ปfญหาและอุปสรรค 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

๓. ข*อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

ลงชื่อ ..........................................................ผู+สอน 

            (นางสาวป23นบังอร ขันธ9ภักดี)  

ความเห็นอาจารย:พ่ีเล้ียง 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ ............................................................  

(อาจารยL ดร. ภาวิณี รัตนคอน)  

ความเห็นของหัวหน.ากลุMมสาระการเรียนรู.  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ ............................................................  

(............................................................)  

หัวหน*ากลุRมสาระการเรียนรู*วิทยาศาสตรL 

 



แผนการจัดการเรียนรู.ที่  7 

หน4วยการเรียนรู.ที่   2   เรื่อง   การใช.โปรแกรมCanvaเบื้องต.น (บทต.น) 

รหัสวิชา ง22201  ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอรNประยุกตN 2  กลุ4มสาระการเรียนรู. วิทยาศาสตรN 

ชั้นมัธยมศึกษาปVที่ 2   ภาคเรียนที่ 1         ปVการศึกษา 2565  เวลา 2 ชั่วโมง 

ผู.สอน นางสาวปZ[นบังอร ขันธNภักดี 

1.มาตรฐานการเรียนรู. - 

2.จุดประสงค:การเรียนรู. 

1. มีความรู* ความเข*าใจเก่ียวกับการใช*โปรแกรมCanvaในการสร*างสรรค@ผลงาน (K)

2. วิเคราะห@การเลือกใช*เคร่ืองมือในการสร*างงานได* (P) 

3. เกิดทักษะในการสร*างผลงานกราฟSกได*อยTางถูกต*อง (P)  

4. เห็นประโยชน@ของการใช* canva ในการทํางานและประยุกต@ในชีวิตประจําวัน (A)  

3.สาระสำคัญ 

 รู*จักกับโปรแกรม canva for education ในการใช*งานเคร่ืองมือพ้ืนฐานเบ้ืองต*น เพ่ือให*สามารถใช*

งานโปรแกรมให*เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดและนําไปประยุกต@ใช*กับการทํางานช้ินตTางๆ  

4.สาระการเรียนรู. 

รู*จักโปรแกรม canva เบ้ืองต*น  

รู*จักโปรแกรม canva for education 

5.สมรรถนะสำคัญของผู.เรียน  

ข*อท่ี 2 ความสามารถในการคิด หมายถึง รู*จักคิดวิเคราะห@ คิดสังเคราะห@ คิดอยTางสร*างสรรค@ คิด

อยTางมี วิจารณญาณ และคิดเปnนระบบ เพ่ือนําไปสูTการสร*างองค@ความรู*หรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจ

เก่ียวกับตนเอง และสังคมได*อยTางเหมาะสม  

ข*อท่ี 5. ความสามารถในการใช*เทคโนโลยี หมายถึง รู*จักเลือกและใช*เทคโนโลยีด*านตTาง ๆ ทักษะ 

กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด*านการเรียนรู* การส่ือสาร การทำงาน การ 

แก*ปsญหาอยTางสร*างสรรค@ ถูกต*องเหมาะสมและมีคุณธรรม  

6.คุณลักษณะของผู.เรียน  

1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ  



2. ใฝuเรียนรู* 

3. มุTงม่ันในการทำงาน  

7.การจัดกระบวนการเรียนรู. 

ข้ันนำเข.าสูMบทเรียน 

 1.ครูทบทวนความรู*เดิมของนักเรียนเก่ียวกับการใช*โปรแกรมCanvaในการสร*างงานออกแบบ โดยการ

ต้ังคำถามดังน้ี 

 - นักเรียนเคยโปรแกรมCanvaสร*างงานออกแบบอะไรบ*าง 

 นักเรียนรTวมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบของคำถามลงในเว็บไซต@ 

mentimrter เพ่ือเช่ือมโยงไปสูTการเรียนรู* เร่ือง โปรแกรม canva เบ้ืองต*น  

ข้ันสอน 

1. ครูใช*เอกสารประกอบการเรียนในการบรรยายและนำเสนอรูปภาพสTวนประกอบตTางๆของโปรแกรม

Canva ท่ีใช*ในการออกแบบช้ินงาน 

2. ครูสาธิตการใช*โปรแกรม canva for education ให*กับนักเรียนดูเปnนตัวอยTาง 

3. ส่ังกิจกรรมให*นักเรียน ใช*โปรแกรม canva for education และกำหนดสTงภายในคาบเรียน 

ข้ันสรุป 

1.ครูและนักเรียนรTวมกันสรุปและอภิปรายเก่ียวกับโปรแกรมCanva และ โปรแกรม canva for education 

โดยสรุปถึงความแตกตTางของโปรแกรมท้ัง2 แบบ โปรแกรมCanva ท่ีใช*ฟรี มีข*อจำกัดในการใช*งานเชTนรูปภาพ

จะติดPro เทมเพลตและองค@ประกอบมีข*อจำกัด แตTถ*าหากเปnนโปรแกรม canva for education นักเรียน

สามารถใช*งานได*หลากหลายและครอบคลุมมากย่ิงข้ึนโดยสําหรับนักการศึกษา K12 ทุกคนเม่ือใช*แผนน้ีทTาน

จะได*รับประโยชน@ท้ังหมดจากฟyเจอร@ระดับพรีเมียม เชTน รูปภาพ ฟอนต@ กราฟSก วิดีโอ ภาพเคล่ือนไหวและ

แมTแบบหรือ TEMPLATES นับล*านรวมถึงพ้ืนท่ีห*องเรียนเฉพาะเพ่ือเชิญนักเรียนและครูมาแชร@ตรวจสอบ และ

จัดการงานได*อีกด*วย 

8.ส่ือการเรียนรู. 

 - ส่ือ Canva 

 - Google Classroom 

 - เว็บไซต@ mentimrter 

 

 

 



9.การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ@การประเมิน 

สาระสำคัญ 

- รู*จักกับโปรแกรม 

canva for education 

1.เอกสารประกอบการ

สอน 

1.การตอบคำถามในห*องเรียน ประเมินตามสภาพ

จริง 

 

2.พฤติกรรมการทำงาน

รายบุคคล 

2.สังเกตพฤติกรรม 

การทำงานรายบุคคล 

2.แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ทำงานรายบุคคล 

2.ระดับคุณภาพ 2 

3.คุณลักษณะอันพึงประ

สงค@ 

3.สังเกตความมีวินัย 

รับผิดชอบ ใฝuเรียนรู* 

และมุTงม่ันในการทำงาน 

3.แบบประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค@ 

3.ระดับคุณภาพ 2 

ผTานเกณฑ@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน  

๑. ผลการสอน 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

๒. ปsญหาและอุปสรรค 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

๓. ข*อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

ลงชื่อ ..........................................................ผู+สอน 

            (นางสาวป23นบังอร ขันธ9ภักดี)  

ความเห็นอาจารย:พ่ีเล้ียง 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ ............................................................  

(อาจารย@ ดร. ภาวิณี รัตนคอน)  

ความเห็นของหัวหน.ากลุMมสาระการเรียนรู.  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ ............................................................  

(............................................................)  

หัวหน*ากลุTมสาระการเรียนรู*วิทยาศาสตร@ 

 


