
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (คอมพิวเตอร์)               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

หน่วยการเรียนรู้ หลากหลายสไตล์สื่อ   เวลา  ๑  คาบเรียน      อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ 

๑.  ความคิดรวบยอด 

 Input Device คือ อุปกรณ์ที่น าเข้าหรือรับข้อมูลจากผู้ใช้ เพ่ือป้อนค าสั่งให้หน่วยประมวลผลท างาน แล้ว
แสดงผลออกมา Output Device ผ่านทางอุปกรณ์ท่ีผู้ใช้ ใช้งานซึ่ง Input Device / Output Device ก็จะมี
เครื่องมือแตกต่างกัน และมีคุณสมบัติการใช้งานที่ต่างกัน 

๒.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี 

 ๑  เข้าใจเห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้          
การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

 ๒  ใช้เทคโนโลยีในการท างาน  การผลิต  การออกแบบ  การแก้ปัญหา  การสร้างงาน  การสร้างอาชีพ
สุจริต  อย่างมีความเข้าใจ  มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์  และมีความคิดสร้างสรรค์ 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

 ๑)  นักเรยีนสามารถอธิบายถึงข้อแตกต่างในการท างาน Input Device / Output Device 

 ๒)  นักเรียนรู้หน้าที่และสามารถจ าแนกเครื่องมือ ระหว่าง Input Device / Output Device 

 ๓)  นักเรียนรู้ข้อแตกต่างเครื่องพิมพ์ (Printer) แต่ละประเภทและสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานได้ 

๔.  เนื้อหาการเรียนรู้ 

 อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input Device) เป็นเครื่องมือที่มีหน้าที่รับค าสั่งเพ่ือน าแสดงยังอุปกรณ์ส่งออก 
(Output Device)  

 หน้าที่และการท างานของ 

 Input Device  ได้แก่ คีย์บอร์ด เมาส์ ไมโครโฟน กล้องดิจิตอล สแกนเนอร์ จอยสติ๊ก 

 Output Device ได้แก ่จอภาพ เครื่องพิมพ์ หูฟัง ล าโพง 



 

๕.  บูรณาการกับ 
 ทุกวิชา 
 
๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 น าภาพ รูปคอมพิวเตอร์ แสดงที่สไลด์ ดังรูป 

พร้อมให้ผู้เรียนสังเกต อุปกรณ์จากรูปดังกล่าวแล้วตอบค าถาม 

 ขั้นสอน 

 -  ใบความรู้ตามจ านวนนักเรียน 

 -  ฉายสไลด์เรื่อง Input Device / Output Device โดยใช้โปรแกรม Power Point อธบาย ดังนี้ 

 อุปกรณ์รับเข้า (Input Device) คือ ส่วนที่สามารถรับข้อมูลที่มาจากภายนอกโดยผ่านอุปกรณ์อ่ืนๆ ได้ 
เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอล 

 อุปกรณ์ส่งออก (Output Device) คือ ส่วนของอุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลที่มีอยู่ภายในเครื่องโดยผ่าน
ช่องสัญญาณส่งออกเพ่ือไปแสดงผลที่อุปกรณ์อ่ืนๆ ได้เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ล าโพง โมเด็ม 

 น าสื่อการสอนเรื่อง หน้าที่ของอุปกรณ์ Input Device / Output Device เพ่ืออธบายหน้าที่และการ
ท างานของอุปกรณ์ 

 อุปกรณ์รับเข้า 

 ๑.  แป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด (Key Board) เป็นอุปกรณ์ท่ีส าคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถรับ
ข้อมูลจาการกดแป้นพิมพ์ส่งต่อไปให้กับคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ที่นิยมใช้จะมี ๑๐๑ แป้น  และยกแป้นอักขระและ
ตัวเลขออกจากกัน ส่วนบนจะเป็นชุดค าสั่งพิเศษเพ่ือให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น ดังรูป 

 



 ๒.  เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์ท่ีมีลักษณะคล้ายตัวหนู ดังรูป 

  เราใช้เมาส์ในการควบคุมตัวชี้ (Pointer) ที่ปรากฏบนจอภาพให้สามารถเลื่อนไปสู่ต าแหน่งต่างๆ 
ที่ต้องการได้ง่าย สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมในการควบคุมค าสั่งก็ได้ จะมีปุ่ม

ควบคุม ๒ ปุ่ม ด้วยกันท าหน้าที่ ดังนี้  

 -  ปุ่มซ้ายมือถ้ากดหนึ่งครั้ง หมายถึง การเลือกและถ้ากดสองครั้ง
ติดต่อกันหมายถึง สั่งให้โปรแกรมหรือสัญรูปที่เลือกท างาน 

 -  ปุ่มขวามือถ้ากดให้แสดงฟังก์ชันพิเศษ โดยใช้ตัวชี้เป็นตัวเลือก
ฟังก์ชันที่ต้องการ 

 ๓.  สแกนเนอร์  เครื่องกราดตรวจรายหน้า (Page scanner)  

      เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้อ่านรูปภาพหรือตัวหนังสือ เช่น รูปถ่าย และ 
สัญลักษณ์ต่างๆ เป็นต้น 

อุปกรณ์ส่งออก 

 ๑.  จอภาพแสดงผล (Monitor)  เป็นอุปกรณ์แสดงข้อมูลผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายพิเศษ และยังสามารถแสดง
รูปภาพ  จอภาพ มี 2 แบบ คือ ซีอาร์ที (Cathode Ray Tube : CRT)  ใช้เทคโนโลยี
ของหลอดรังสีอิเล็กตรอนเช่นเดียวกับจอโทรทัศน์ในการท าให้เกิดภาพ และจอแบบแอล
ซีดี (Liquid Crystal  Display : LCD)  ใช้เทคโนโลยีของการบรรจุของเหลวไว้ภายใน
จอ เช่นเดียวกับหน้าปัดนาฬิกาในระบบตัวเลข  การแสดงผลบนจอภาพจะแสดงด้วยจุด
เล็กๆ ตามแนวนอนและแนวตั้ง แต่เดิมจอภาพแสดงผลได้เพียงสีเดียว  พัฒนาการต่อมาท าให้การแสดงผลเป็นสี
หลายสีได้  นอกจากนี้ยังมีความละเอียดมากขึ้น เช่น จอภาพที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน แสดงผลในภาวะ
กราฟิกได ้ในแนวนอน 800 จุด ในแนวตั้ง 600 จุด  และแสดงสีได้ถึงล้ายสีขนาดของจอภาพจะวัดความยาวตาม
เส้นทแยงมุม จอภาพ โดยทั่วไปจะมีขนาด 15 นิ้ว หรือ 17 นิ้ว การแสดงผลของจอภาพควบคุมโดยแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ๒.  เครื่องพิมพ์ (Printer)  เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการพิมพ์ภาพหรือรายงาน  เครื่องพิมพ์ที่ใช้กับ
คอมพิวเตอร์มีหลายประเภทตามเทคโนโลยีการพิมพ์ เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่งออกท่ีพิมพ์ลงบนกระดาษ 
เครื่องพิมพ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ มีดังนี้ 



 -  เครื่องพิมพ์แบบจุด (Dot matrix printer) เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีหัวยิงเป็นเข็มขนาดเล็ก พุ่งไปชนแผ่น
ผ้าหมึก  เพ่ือให้หมึกติดบนกระดาษเป็นจุดเล็กๆ หลายๆ จุดเรียงกันเป็น
ตัวหนังสือหรือรูปภาพ หัวเข็มที่ใช้ยิงไปยังผ้าหมึกมีจ านวนหลายหัว โดยปกติใช้
ขนาด 24 หัวเข็ม ซึ่งจัดวางเรียงกันในแนวตั้ง ท าให้ได้ตัวหนังสือที่ ละเอียด
พอควร  ข้อดี คือ พิมพ์ส าเนาพร้อมกันได้หลายชุดในครั้งเดียว  เช่นการออก
บิล 

 -  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser printer)  เป็นเครื่องพิมพ์ที่ให้ความคมชัดและความละเอียดสูง การพิมพ์
จะใช้หฃักการทางแสง  ปกติมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 จุดต่อนิ้ว  
เครื่องพิมพ์เลเซอร์จึงเป็นเครื่องพิมพ์ที่เหมาะกับงานพิมพ์ที่ต้องการคุณภาพ  
พัฒนาการทางเทคโนโลยีท าให้เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ได้รับความนิยมสูงขึ้น เพราะ
เมื่อเทียบประสิทธิภาพต่อราคาแล้วเครื่องพมืชนิดนี้เหมาะที่จะใช้ในส านักงาน 
แต่ไม่สามารถพิมพ์ส าเนากระดาษคาร์บอนได้ ดังรูป 

 -  เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Inkjet printer)  เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้วิธีการพ่นหมึกและผสมสีจากแม่สี
สามสี คือ แดง เหลืองและน้ าเงิน โดยจะผสมสีให้ได้สีตามความต้องการและพ่นหมึกเพ่ือให้ติดบนกระดาษ  ใน
ปัจจุบันเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกเป็นที่นิยมกันมาก เนื่องจากสามารถพิมพ์รูปภาพออกมาเป็นสีที่สวยงาม ดังรูป 

 ในปัจจุบันเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกเป็นที่นิยมกันมาก เนื่องจาก
สามารถพิมพ์รูปภาพออกมาเป็นสีที่สวยงาม ดังรูป 

 

 ๓.  ล าโพง และชุดหูฟัง  เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในระบบเสียง 

 

 อธิบายอุปกรณ์อ่ืนๆ เพิ่มเติมเช่น 

 

         

 



สรุปพร้อมซักถามความรู้ความเข้าใจของนักเรียน 

๗.  แหล่งการเรียนรู้ 

 โรงเรียน แบบทดสอบ ใบความรู้ 

๘.  สื่อการเรียนรู้ 

 Power point , เครื่องปริ้นเตอร์ , สแกนเนอร์ , เมาส์ 

๙.  การวัดผลประเมินผล 

 ๑)  การมีส่วนร่วมในการเรียน เช่น ตอบค าถาม ความตั้งใจเรียน 

 ๒)  การตอบค าถามเป็นรายบุคคล 

 ๓)  การตอบค าถามจากแบบฝึกหัด 

๑๐.  การตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๑.  สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๒.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๓.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

 



๑๔.  สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา 

              

              

๑๕.  แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

 

ลงชื่อ      ผู้สอน 

                                                          (อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

 

ลงชื่อ      ผู้ตรวจ 

                                                                        (อาจารย์จุฑารัตน์  สิริวิบูลยผ์ล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (คอมพิวเตอร์)               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

หน่วยการเรียนรู้ หลากหลายสไตล์สื่อ   เวลา  ๑  คาบเรียน      อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ 

๑.  ความคิดรวบยอด 

 โปรแกรม Image Ready จะมีคุณสมบัติหลายอย่างเหมือนกับ Photoshop แต่จะมีความแตกต่างกันบ้าง 
เช่น ท างานได้เฉพาะรูปโหมด RGB เท่านั้น , ไม่มีเครื่องมือระบายสี นิยมใช้โปรแกรมมาใช้ส าหรับสร้างภาพ 
เคลื่อนไหว ป้ายโฆษณาในเว็บ 

๒.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี 

 ๑  เข้าใจเห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร  
การแก้ปัญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

 ๒  ใช้เทคโนโลยีในการท างาน  การผลิต  การออกแบบ  การแก้ปัญหา  การสร้างงาน  การสร้างอาชีพ
สุจริต  อย่างมีความเข้าใจ  มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์  และมีความคิดสร้างสรรค์ 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

 ๑)  นักเรียนสามารถอธิบายการท างานของโปรแกรม Image Ready 

 ๒)  นักเรียนรู้จักหน้าที่และการท างานเครื่องมือของโปรแกรม Image Ready 

 ๓)  นักเรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง 

 ๔.  เนื้อหาการเรียนรู้ 

 การท างานเบื้องต้นกับ โปรแกรม ImageReady 7.0 นักเรียนรู้จักเครื่องมือ และพ้ืนฐานที่ใช้ในการท างาน
ของโปรแกรม Image Ready เพ่ือน าไปออกแบบในการสร้างชิ้นงาน  

๕.  บูรณาการกับ 

 ทุกวิชา 

 

 



๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นน า 

 ๑.  แจกใบกิจกรรมที่ ๑  ตามจ านวนนักเรียนเตรียมตัวอย่างภาพเคลื่อนไหว โดยฉายสไลต์เพ่ือน าเขา
บทเรียน ดังรูป 

 

 ๒.  ถามนักเรียนเพ่ือทบทวนเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop จากนั้น แนะน าโปรแกรม Image Ready ซ่ึง
อยู่ในตระกูล Adobe เช่นเดียวกับ Photoshop 

 ๓.  สาธิตการเข้าสู่โปรแกรมโดยให้นักเรียนปฏิบัติพร้อมกัน คือ 

      ๓.๑  เปิดคลิกที่ปุ่ม Start > Program > เลือก โปรแกรม Photoshop  จะปรากฏโปรแกรม ดังรูป

เร่ิมใช้งาน Photoshop CS 6 

 
           
             ส าหรับใครที่ใช้โปรแกรม  Adobe Photoshop CS 6 น่ะคัรบ ท าตามข้ันตอนได้เลยคัรบ ส่วน version 
อ่ืน ก็สามารถเข้าสู่โปรแกรมได้คล้าย ๆ กัน 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-rFLbpMH8KZE/UgXiIHydhpI/AAAAAAAAAVw/xiCX33IKyLM/s1600/A1.PNG


การเข้าสู่โปรแกรม  Photoshop  หลังจากที่มีการติดตั้งตัวโปรแกรมแล้ว เริ่มเข้าสู่โปรแกรมโดยเริ่มต้นจาก 
1. >  ไปที่ ปุ่ม start 
2. >  All program 
3. > โฟลเดอร์ Adobe  master  collection cs6 
4. >  Adobe  Photoshop CS 6   

 

       

              เป็นแถบที่ใช้เก็บค าสั่งหลักต่างๆของโปรแกรม โดยเราสามารถเรียกใช้ค าสั่ง ในแถบค าสั่งได้ ด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้ 
           1.Click mouse ที่แถบค าสั่ง จะปรากฎแถบค าสั่งย่อย 
           2.Click mouse เลือกแถบค าสั่งย่อยที่เราต้องการ 

           ค าสั่งใน Menu Bar มีดังต่อไปนี้ 
                              1. File หมายถึง รวมค าสั่งที่ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ เช่น สร้าง    

                         ไฟล์ใหม่, เปิด, ปิด, บันทึกไฟล์, น าเข้าไฟล์,  ส่งออก    

                          ไฟล์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับไฟล์ 

 

http://1.bp.blogspot.com/--RPbillI4LE/Ugc6n9nowEI/AAAAAAAAAWc/TPNzsGMDmg0/s1600/manu+bar+2.png
http://2.bp.blogspot.com/-YeGELKt7-c8/Ugc0YC3EsoI/AAAAAAAAAWA/LxM6bqgGNfo/s1600/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-NakIC_0ZSGo/Ugc5jj9riTI/AAAAAAAAAWQ/VEB0nst63oU/s1600/manu+bar.PNG


 
          2. Edit หมายถึง รวมค าสั่งที่ใช้ส าหรับแก้ไขภาพ และปรับแต่งการท างานของโปรแกรม
เบื้องต้น เช่น ก๊อปปี้, วาง, ยกเลิกค าสั่ง, แก้ไขเครื่องมือ และอ่ืน ๆ 
          3. Image หมายถึง รวมค าสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ เช่น สี, แสง, ขนาดของภาพ (image size), 
ขนาดของเอกสาร (canvas), โหมดสีของภาพ, หมุนภาพ และอ่ืน ๆ 
          4. Layer หมายถึง รวมค าสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์ ทั้งการสร้างเลเยอร์, แปลงเลเยอร์ และ
การจัดการกับเลเยอร์ในด้านต่าง ๆ 
          5. Select  รวม ค าสั่งเกี่ยวกับการเลือกวัตถุหรือพ้ืนที่บนรูปภาพ (Selection) เพ่ือน าไปใช้
งานร่วมกับค าสั่งอ่ืน ๆ เช่น เลือกเพ่ือเปลี่ยนสี, ลบ หรือใช้เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ กับรูปภาพ 
          6. Filter เป็นค าสั่งการเล่น Effects ต่างๆส าหรับรูปภาพและวัตถุ 

          7. View เป็นค าสั่งเกี่ยวกับมุมมองของภาพและวัตถุในลักษณะต่างๆ เช่น การขยายภาพและย่อ
ภาพให้ดูเล็ก 
          8. Window  เป็นส่วนค าสั่งในการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆที่จ าเป็นในการใช้สร้าง Effects ต่างๆ 
          9. Help เป็นค าสั่งเพ่ือแนะน าเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมฯและจะมีลายละเอียดของโปรแกรมอยู่ใน
นั้น

 

                Option Bar (ออปชั่นบาร์) เป็นส่วนที่ใช้ปรับแต่งค่าการท างานของเครื่องมือต่าง ๆ โดยรายละเอียด
ในออปชั่นบาร์จะเปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่เราเลือกจากทูลบ็อกซ์ในขณะนั้น เช่น เมื่อเราเลือกเครื่องมือ Brush 
(พู่กัน) บนออปชั่นบาร์จะปรากฏออปชั่นที่ใช้ในการก าหนดขนาด และลักษณะหัวแปรง,โหมดในการระบายความ
โปร่งใสของสีและอัตราการไหลของสีเป็นต้น 
             Tool Panel (ทูลพาเนล) หรือ กล่องเครื่องมือ จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาด 
ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เครื่องมือเหล่านี้มีจ านวนมาก ดังนั้นจึงมีการรวมเครื่องมือที่ท าหน้าที่คล้าย ๆ กันไว้ในปุ่ม
เดียวกัน โดยจะมีลักษณะรูปสามเหลี่ยมอยู่บริเวณมุมด้านล่างดังภาพ 2 เพ่ือบอกให้รู้ว่าในปุ่มนี้ยังมีเครื่องมืออ่ืนอยู่
ด้วย 

เครื่องมือ  

                Move    ใช้ส าหรับเลือกพ้ืนที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี หรือเลือกเป็นแถว
คอลัมน์  ขนาด 1 พิเซล 

                 Marquee   ใช้ส าหรับย้ายพ้ืนที่ที่เลือกไว้ของภาพ หรือย้ายภาพในเลเยอร์หรือย้ายเส้นไกด์ 

http://4.bp.blogspot.com/-7rt5PUkl7dA/UgiIE-K7sLI/AAAAAAAAAao/mC2zPSjyBYw/s1600/tool+bar.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ZD3XiEDSJ04/Ugc_EoHWggI/AAAAAAAAAWs/s2tF8dEaO2M/s1600/option+bar.PNG
http://1.bp.blogspot.com/-_U3ow9XSdj0/UgiFW2vyyaI/AAAAAAAAAYY/23Ys4ulsOdY/s1600/tool-bar_02.gif
http://1.bp.blogspot.com/-bgT5eAgaK6I/UgiFWz--LnI/AAAAAAAAAXk/rDBGinB8Wd8/s1600/tool-bar_03.gif


                 Lasso    ใช้เลือกพ้ืนที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ 

       Magic Wand   ใช้เลือกพ้ืนที่ด้วยวิธีระบายบนภาพ หรือเลือกจากสีที่ใกล้เคียงกัน        

       Crop   ใช้ตัดขอบภาพ 

       Slice    ใช้ตัดแบ่งภาพเพ่ือบันทึกไฟล์ภาพย่อย ๆ ที่เรียกว่าสไลซ์ (Slice) ส าหรับน าไปสร้าง 
                เว็บเพจ 

                Eyedropper   ใช้เลือกสีจากสีต่าง ๆ บนภาพ 

                 Healing Brush   ใช้ตกแต่งลบรอยต าหนิในภาพ 

                 Brush   ใช้ระบายลงบนภาพ 

                 Clone Stamp   ใช้ท าส าเนาภาพ โดยก๊อปปี้ภาพจากบริเวณอ่ืนมาระบาย หรือระบายด้วย   
                           ลวดลาย 

                 History Brush   ใช้ระบายภาพด้วยภาพของขั้นตอนเดิมที่ผ่านมา หรือภาพของสถานะ 
                           เดิมทีบ่ันทึกไว้ 

                 Eraser   ใช้ลบภาพบางส่วนที่ไม่ต้องการ 

                 Gradient  ใชเ้ติมสีแบบไล่ระดับโทนสีหรือความทึบ 

                 Blur    ใช้ระบายภาพให้เบลอ 

                 Bern    ใช้ระบายเพื่อให้ภาพมืดลง 

                   Dodge  ใช้ระบายเพื่อให้ภาพสว่างข้ึน 

                 Pen   ใช้วาดเส้นพาธ (Path) 

                 Horizontal Type   ใช้พิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความลงบนภาพ 

      Path Selection  ใช้เลือกและปรับแต่งรูปทรงของเส้นพาธ 

      Rectangle   ใช้วาดรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงส าเร็จรูป 

                Hand   ใช้เลื่อนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ 

                Zoom   ใช้ย่อหรือขยายมุมมองภาด 

                Set Foreground Color, Set Background Color ใช้ส าหรับก าหนดสี 
- Foreground Color และ  Background Color 

                 เปิดแสดงหน้ากระดาษ แบบ Full screen 
 

http://2.bp.blogspot.com/-z7tFZ0fZBfo/UgiFXRX9MdI/AAAAAAAAAXw/trqV6ZqQlCE/s1600/tool-bar_04.gif
http://3.bp.blogspot.com/-OVy6uJ59lU4/UgiFXg6Lu7I/AAAAAAAAAX0/2sFzX4sGRhA/s1600/tool-bar_05.gif
http://4.bp.blogspot.com/-i3yYlN_gU9k/UgiFYFG7JsI/AAAAAAAAAYA/6v_X087dkLE/s1600/tool-bar_06.gif
http://3.bp.blogspot.com/-6mhnSPJhszQ/UgiLIfBEw-I/AAAAAAAAAa4/6L2mW7FNXbw/s1600/5.PNG
http://2.bp.blogspot.com/-oj7-FinQDMM/UgiFYRFMfPI/AAAAAAAAAYE/06Xg4cAjxso/s1600/tool-bar_07.gif
http://4.bp.blogspot.com/-e8Om3ya-TVw/UgiFYzEh68I/AAAAAAAAAYU/24kMGOOWc6E/s1600/tool-bar_08.gif
http://1.bp.blogspot.com/-QmWQGp1u2Sc/UgiFZEVsT4I/AAAAAAAAAYQ/dhQRIRQRdwI/s1600/tool-bar_09.gif
http://4.bp.blogspot.com/-Spw4CE5ZFtM/UgiFZp7d5AI/AAAAAAAAAaY/TTwZL12msbA/s1600/tool-bar_10.gif
http://2.bp.blogspot.com/-UDUlNJ3xwy4/UgiFZwq-P7I/AAAAAAAAAYo/_I6cl6E5YqI/s1600/tool-bar_11.gif
http://3.bp.blogspot.com/-MoRj4L1OvIY/UgiFaJv3yrI/AAAAAAAAAYs/k2HfRV-NM2Y/s1600/tool-bar_12.gif
http://4.bp.blogspot.com/-sR_1Ta4WVHs/UgiFanHHvkI/AAAAAAAAAY4/-sUgDBTBUnU/s1600/tool-bar_13.gif
http://2.bp.blogspot.com/-CcfahyO80rM/UgiFawAIUxI/AAAAAAAAAY8/TsU8why8XCM/s1600/tool-bar_14.gif
http://3.bp.blogspot.com/-SoZmr7iBgXE/UgiFbUJP5EI/AAAAAAAAAZI/UxXbtYqs6cY/s1600/tool-bar_15.gif
http://3.bp.blogspot.com/-dBp1WmGJMgo/UgiNNniEEFI/AAAAAAAAAbI/yzfKn7WZzWA/s1600/6.PNG
http://4.bp.blogspot.com/-uyuFOnzY_RA/UgiFbWUOnuI/AAAAAAAAAZM/iSokJ0MZeSw/s1600/tool-bar_16.gif
http://3.bp.blogspot.com/-iFpwwOVsIy0/UgiFcPISjMI/AAAAAAAAAZY/0osbNU4797k/s1600/tool-bar_17.gif
http://1.bp.blogspot.com/-DgDc57o_KrU/UgiFcHjp_uI/AAAAAAAAAZc/kotfsXvDBAs/s1600/tool-bar_18.gif
http://3.bp.blogspot.com/-WXNDoAFfT0Q/UguQ3UA-fPI/AAAAAAAAAbc/F3EX4dsImmU/s1600/z.PNG
http://2.bp.blogspot.com/-dr5vJefrgyg/UgiFcwQHALI/AAAAAAAAAZs/HU-V1GbpsDM/s1600/tool-bar_20.gif
http://4.bp.blogspot.com/-k6oKIF7IHb0/UgiFdS5bamI/AAAAAAAAAZ4/ryyJZArb4uE/s1600/tool-bar_21.gif
http://3.bp.blogspot.com/-I6ga-hoJAfw/UgiFdpsvhEI/AAAAAAAAAZ8/aaR8MdR6j_Q/s1600/tool-bar_22.gif
http://2.bp.blogspot.com/-RHqHbV15Fyc/UgiFePW-5mI/AAAAAAAAAaM/xA8wGGxTETY/s1600/tool-bar_24.gif


             Panel (พาเนล) เป็นวินโดว์ย่อย ๆ ที่ใช้เลือกรายละเอียด หรือค าสั่ง
ควบคุมการท างานต่าง ๆ ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยู่เป็นจ านวนมาก 
เช่น พาเนล Color ใช้ส าหรับเลือกสี, พาเนล Layers ใช้ส าหรับจัดการกับเลเยอร์ 
และพาเนล Info ใช้แสดงค่าสีตรงต าแหน่งที่ชี้เมาส์ รวมถึงขนาด/ต าแหน่งของพ้ืนที่ที่
เลือกไว้ 

ขั้นปฏิบัติ 

 ๔.  ให้ผู้เรียนสร้างภาพเคลื่อนไหวของปลาตามอาจารย์ซึ่งฉายผ่านเครื่อง
ฉายสไลด์ หน้ากระดาษพร้อมทั้งดูตามใบกิจกรรมที่แจก ตามจ านวนนักเรียน 

     ๔.๑  เลือกเมนู File > Open เพ่ือเลือกภาพที่จะน ามาท าเป็น 
Background และภาพเคลื่อนไหว 

     ๔.๒  สร้าง Selection โดยใช้เครื่องมือ Lasso เลือเฉพาะรูปปลา ดังรูป 

     ๔.๓  เลือกค าสั่ง Edit > Copy เพ่ือ ก๊อบปี้รูปปลา จากนั้นสลับไปยังรูป Background และเลือกค าสั่ง 
Edit > Past วางรูปปลาลงประมาณ 3 ครั้ง จะปรากฏรูปปลาทึ่เลเยอร์ใหม่ เลือกแต่ละเลเยอร์ และใช้ค าสั่ง 
Transform (Ctrl + T) เพ่ือปรับขนาดและหมุนปลาในแต่ละเลเยอร์ให้มีรูปร่างต่างกัน ถ้าต้องการเปลี่ยนสีรูปปลา 
สามารถเลือกใช้ค าสั่ง Image > Adjustment > Hue / Saturation 
เพ่ือปรับแต่งสีของปลาให้แตกต่างกัน 

การใช้งาน Palettes 

 Palettes คือ Dialog ที่ใช้ตรวจสอบและก าหนดคุณสมบัติต่าง ๆ 
ของรูปภาพ เช่น Palette ของ Navigator และ Info, Palette ของ 
Color, Swatches เป็นต้น  

Palette ต่าง ๆ จะถูกจัดเป็นกลุ่ม ๆ ส าหรับการซ่อนหรือแสดง 
Palettes นั้นให้คลิกที่เมนูค าสั่ง Window จากนั้นเลือก Palette ที่
ต้องการซ่อนหรือแสดง Palette ใดถูกเปิดใช้งานอยู่จะมีเครื่องหมายถูก 

หน้า Palette  

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-VSXOpD2yUTM/UgdAGtIwoxI/AAAAAAAAAXA/BnJyPNx9ryY/s1600/panel.PNG


 

 

Navigator Palette 

  

 

 
 

Navigator Palette เป็น Palette ท่ีใช้ส าหรับเปลี่ยนขนาดมุมมอง ท่ีจอภาพตาม
ความเหมาะสม ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

1. Proxy Preview Area คือส่วนที่แสดงถึงขนาดของภาพในชิ้นงาน กรอบสีหมายถึงขนาดของชิ้นงาน 
หากกรอบของ Proxy Preview อยู่ริมสุดของภาพแสดงว่าภาพนั้นมีขนาดพอดีกับชิ้นงาน 

2. ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของภาพ คือส่วนที่ใช้ก าหนดขนาดมุมมองของภาพ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ 
โดยค่าของขนาดภาพจริงจะเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ 

3. Zoom Out & Zoom In คือส่วนที่ใช้ก าหนดขนาดมุมมองของภาพ ประกอบด้วยส่วนที่ใช้ก าหนด 3 
ส่วน คือ 

3.1 Zoom Out คือส่วนที่อยู่ด้านซ้ายสุด ใช้ส าหรับย่อขนาดมุมมองของภาพให้เล็กลง 

3.2 Zoom In คือส่วนที่อยู่ด้านซ้ายสุด ใช้ส าหรับขยายขนาดมุมมองของภาพให้ใหญ่ขึ้น 

3.3 Zoom Slider คือส่วนที่เป็นแถบเลื่อน หากเลื่อนทางด้านซ้ายจะย่อขนาดมุมมองของภาพให้เล็ก
ลง แต่หากเลื่อนมาทางขวาจะขยายขนาดมุมมองของภาพให้ใหญ่ขึ้น 

Color Palette 

 Color Palette คือ Palette ที่ท าหน้าที่เป็นจานสี ซึ่ง Mode สีที่ปรากฏในภาพจะเป็นลักษณะ
การผสมใน Mode RGB มีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 

1. Set foreground color คือส่วนแสดงสีของ foreground 

2. Set background color คือส่วนแสดงสีของ background 

Zoom Slider 

Zoom In Zoom Out  

ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของภาพ 

Proxy Preview 

Area 



3. RGB slider คือส่วนที่ใช้ก าหนดค่าของการผสมสีใน Mode RGB ซึ่งสามารถเลื่อนเพื่อปรับ
ค่าสีได้จากแถบ slide หรือระบุเป็นตัวเลข (0-255) 

4. Sample color คือส่วนส าหรับก าหนดค่าสีในลักษณะจุ่มเลือกสี 
 
 

 

Swatches Palette 

   

Swatches Palette คือ Palette ที่ท าหน้าที่ส าหรับเก็บสีหลักๆ ที่นิยมใช้ สามารถเลือกน ามาใช้ได้ทันที
และถ้าหากว่าคุณมีสีที่ต้องการใช้เป็นประจ า สามารถบันทึกสีนั้นไว้ใน Palette นี้ได้  

การบันทึกสีที่ต้องการไว้ที่ Swatches Palette สามารถท าได้โดยเลือกสีที่ต้องการ จากนั้นคลิก
เมาส์ที่ปุ่มบันทึกสีใหม่ที่ Swatches Palette จะสามารถบันทึกสีที่ต้องการได้ 

 

Styles Palette 

  Styles Palette คือ Palette ที่มีไว้ส าหรับเก็บลวดลายอย่างลวดเร็ว สามารถเลือกลวดลายจาก 
Palette นี้ไปใช้ในภาพ จะท าให้ภาพที่วาดไว้เปลี่ยนไปตามลวดลายที่เลือกไว้ทันที และยังสามารถสร้าง
ลวดลายให้ขึ้นมาเองได้ด้วย 

สีหลักๆ ที่ใช้เป็นประจ า 

บันทึกสีใหม ่

ลบสีที่มีอยู่ 

Sample 

color 

RGB slider Set background 

color 

Set foreground 

color 



การใช้งานนั้นสามารถท าได้โดยเลือกท่ี Layer ที่ต้องการจะท า Style แล้วคลิกเลือกท่ี Style บน 
Styles Palette จากนั้น Layer จะเปลี่ยนตาม Style นั้นๆ 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

  

๕.  โดยให้นักเรียนท าการ Save งานโดยเลือกที่ เมนู File > Save Optimized As เลือกโฟล์เดอร์ที่ 
Save คือ Drive D : > โฟล์เดอร์ Student > p6 ตามด้วยหมายเลขห้องนั้นๆ  

๗.  แหล่งการเรียนรู้ 

 ใบกิจกรรม 

๘.  สื่อการเรียนรู้ 

 ใบกิจกรรม เครื่องฉายสไลด์ 

๙.  การวัดผลประเมินผล 

 ๑)  การมีส่วนร่วมในการเรียน เช่น ตั้งใจ และปฏิบัติตาม 

 ๒)  การสอบถาม เมื่อไม่เข้าใจ หรือปฏิบัติตามไม่ทัน   

คลิกท่ี Preview in Browser เพื่อทดสอบการใช้งาน 

ลวดลายต่างๆ 

Clear Style 

New Style 

Delete Style 



 

 ๓)  ชิ้นงาน 

 ๔)  ความตรงต่อเวลา 

๑๐.  การตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๑.  สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๒.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๓.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๔.  สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา 

              

              

 

 

 



๑๕.  แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

 

ลงชื่อ      ผู้สอน 

                                                          (อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์)  

 

ลงชื่อ      ผู้ตรวจ 

 

                                                                        (อาจารย์จุฑารัตน์  สิริวิบูลยผ์ล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (คอมพิวเตอร์)               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

หน่วยการเรียนรู้ หลากหลายสไตล์สื่อ   เวลา  ๑  คาบเรียน      อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ 

๑.  ความคิดรวบยอด 

 โปรแกรม Image Ready จะมีคุณสมบติหลายอย่างเหมือนกับ Photoshop แต่จะมีความแตกต่างกันบ้าง 
เช่น ท างานได้เฉพาะรูปโหมด RGB เท่านั้น , ไม่มีเครื่องมือระบายสี นิยมใช้โปรแกรมมาใช้ส าหรับสร้างภาพ 
เคลื่อนไหว ป้ายโฆษณาในเว็บ 

๒.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี 

 ๑  เข้าใจเห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร  
การแก้ปัญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

 ๒  ใช้เทคโนโลยีในการท างาน  การผลิต  การออกแบบ  การแก้ปัญหา  การสร้างงาน  การสร้างอาชีพ
สุจริต  อย่างมีความเข้าใจ  มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์  และมีความคิดสร้างสรรค์ 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

 ๑)  นักเรียนรู้จักหน้าที่และการท างานเครื่องมือของโปรแกรม Image Ready 

 ๒)  นักเรียนสามารถเลือกน าเครื่องมือมาใช้สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม 

 ๓)  นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความสามารถของตนเองได้ 

 ๔.  เนื้อหาการเรียนรู้ 

 นักเรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือที่ใช้ในการท างานของโปรแกรม Image Ready เพ่ือน าไปออกแบบในการ
สร้างชิ้นงาน ตามความสามารถของนักเรียนได้  

๕.  บูรณาการกับ 

 ทุกวิชา 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นน า 



 ๑.  ทบทวนเครื่องมือที่นักเรียนน ามาใช้สร้างชิ้นงาน ใบกิจกรรมที่ ๑ 

๒.  น าตัวอย่างชิ้นงานมาให้นักเรียนดูเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบชิ้นงานตน ดังรูป 

 

 ๓.  อธิบายการใช้งานของเครื่องมือเพ่ิมเติม และสอบถามเพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจ 

 ๔.  มอบหมายงานโดยให้นักเรียนน ารูปของตนเองมาใช้ในการออกแบบภาพเคลื่อนไหว โดยให้มี
ความสัมพันธ์กันกับกิจกรรมวันพ่อ โดยก าหนดตรวจงานภายในคาบเรียน นี้ 

 ๕.  อาจารย์เดินดูพร้อมให้ค าแนะน านักเรียน 

 ๖.  ก่อนหมดเวลา 10 นาที ให้นักเรียน Save งานของตนเอง 

 ๗.  อาจารย์เดินตรวจชิ้นงานนักเรียน 

๗.  แหล่งการเรียนรู้ 

 ใบกิจกรรม 

๘.  สื่อการเรียนรู้ 

 ใบกิจกรรม เครื่องฉายสไลด์ 

๙.  การวัดผลประเมินผล 

 ๑)  การมีส่วนร่วมในการเรียน เช่น ตั้งใจ และปฏิบัติตาม 

 ๒)  การสอบถาม เมื่อไม่เข้าใจ หรือปฏิบัติตามไม่ทัน 

 ๓)  ชิ้นงาน 

 ๔)  ความตรงต่อเวลา 



๑๐.  การตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๑.  สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๒.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๓.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๔.  สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา 

              

              

๑๕.  แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

 

ลงชื่อ      ผู้สอน 
                                                        (อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

 

ลงชื่อ      ผู้ตรวจ 
                                                                     (อาจารย์จุฑารัตน์  สิริวิบูลย์ผล) 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (คอมพิวเตอร์)                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

หน่วยการเรียนรู้ หลากหลายสไตล์สื่อ   เวลา  ๑  คาบเรียน      อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ 

๑.  ความคิดรวบยอด 

 โปรแกรม Image Ready จะมีคุณสมบติหลายอย่างเหมือนกับ Photoshop แต่จะมีความแตกต่างกันบ้าง 
เช่น ท างานได้เฉพาะรูปโหมด RGB เท่านั้น , ไม่มีเครื่องมือระบายสี นิยมใช้โปรแกรมมาใช้ส าหรับสร้างภาพ 
เคลื่อนไหว ป้ายโฆษณาในเว็บ 

๒.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี 

 ๑  เข้าใจเห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร  
การแก้ปัญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

 ๒  ใช้เทคโนโลยีในการท างาน  การผลิต  การออกแบบ  การแก้ปัญหา  การสร้างงาน  การสร้างอาชีพ
สุจริต  อย่างมีความเข้าใจ  มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์  และมีความคิดสร้างสรรค์ 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

 ๑)  นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Image Ready ใช้ในการสร้าง Image Map ได ้

 ๒)  นักเรียนสามารถออกแบบ Image Map เพ่ือสร้างลิงค์ให้กับบริเวณรูปต่างๆ ได้ 

 ๓)  นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือในโปรแกรม Image Ready สร้างชิ้นงานตามท่ีออกแบบได้ 

 ๔.  เนื้อหาการเรียนรู้ 

 นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ Image Map ซึ่งมีจ านวน 4 ชิ้น คือ Rectangle Image Map ใช้สร้าง
เป็นรูปสี่เหลี่ยม  Circle Image Map สร้างเป็นรูปวงกลม Polygon Image Map  สร้างเป็นรูปหลายเหลี่ยม  และ 
Image Map Select เลือกตามที่ต้องการเพ่ือน ามาออกแบบชิ้นงาน  

๕.  บูรณาการกับ 

 ทุกวิชา 



 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นน า 

 ๑.  แจกใบกิจกรรมที่ การสร้าง Image Map ตามจ านวนนักเรียน 

๒.  ทบทวนเกี่ยวกับเครื่องมือที่นักเรียนใช้สร้างชิ้นงานกิจกรรมที่ผ่านมา 

๓.  ให้นักเรียนดูตัวอย่าง Image Map โดยฉายสไลด์เพื่อน าเข้าสู่บทเรียน ดังรูป 

ขั้นสอน 

๑.  อธิบาย เครื่องมือในกลุ่ม Image Map โดยฉายสไลด์แสดงเครื่องมือภายในโปรแกรม ซึ่งมีเครื่องมือ
จ านวน ๔ ชิ้น ดังนี ้

 

ขั้นปฏิบัติ 

๑.  ให้นักเรียนเปิดไฟล์รูปภาพที่ก าหนดในการน ามาใช้สร้าง Image Map ขึ้นมาใน Image Ready 

๒.  เปิดพาเล็ต Image Map ขึ้นมาโดยใช้ค าสั่ง Window > Image Map 

๓.  คลิกเลือกเครื่องมือ Image Map ตามรูปทรงที่ต้องการ คือ 

         สี่เหลี่ยม ,         วงกลม    หรือ        รูปหลายเหลี่ยม 

๔.  ใช้เมาส์วาดขอบเขตของรูปทรงลงไปในต าแหน่งบนรูปภาพ ที่ต้องการท าเป็นลิงค์ 

๕.  ในช่องด้านขวาของพาเล็ต Image Map ให้ก าหนดค่าต่างๆ ดังนี้ 

๖.  การบันทึก Image Map เพ่ือน าไปใช้งาน มีขั้นตอน ดังนี้ 



    ต้องก าหนดออปชั่นในพาเล็ต Optimized แล้วเลือกค าสั่ง File > Save Optimized As แล้วระบุ
ชื่อไฟล์โดยต้องระบุในช่อง Save as type เป็น HTML and Image 

กิจกรรม ให้นักเรียนเลือกภาพ 1 ภาพ  เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบ Image Map ตามรูปทรงที่
นักเรียนต้องการ 

๗.  แหล่งการเรียนรู้ 

 ใบกิจกรรม  

๘.  สื่อการเรียนรู้ 

 ใบกิจกรรม เครื่องฉายสไลด์ 

๙.  การวัดผลประเมินผล 

 ๑)  การมีส่วนร่วมในการเรียน เช่น ตั้งใจ และปฏิบัติตาม 

 ๒)  การสอบถาม  

 ๓)  การใช้เครื่องมือสร้างชิ้นงานได้ถูกต้อง 

๑๐.  การตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๑.  สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๒.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

 



๑๓.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๔.  สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา 

              

              

๑๕.  แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

 

ลงชื่อ      ผู้สอน 

                                                        (อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

 

ลงชื่อ      ผู้ตรวจ 

                                                                    (อาจารย์จุฑารัตน์  สิริวิบูลย์ผล) 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาระสนเทศ  (คอมพิวเตอร์)               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

หน่วยการเรียนรู้ หลากหลายสไตล์สื่อ   เวลา  ๑  คาบเรียน      อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ 

๑.  ความคิดรวบยอด 

 โปรแกรม Image Ready จะมีคุณสมบติหลายอย่างเหมือนกับ Photoshop แต่จะมีความแตกต่างกันบ้าง 
เช่น ท างานได้เฉพาะรูปโหมด RGB เท่านั้น , ไม่มีเครื่องมือระบายสี นิยมใช้โปรแกรมมาใช้ส าหรับสร้างภาพ 
เคลื่อนไหว ป้ายโฆษณาในเว็บ 

๒.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี 

 ๑  เข้าใจเห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร  
การแก้ปัญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

 ๒  ใช้เทคโนโลยีในการท างาน  การผลิต  การออกแบบ  การแก้ปัญหา  การสร้างงาน  การสร้างอาชีพ
สุจริต  อย่างมีความเข้าใจ  มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์  และมีความคิดสร้างสรรค์ 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

 ๑)  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของป้ายโฆษณาบนเว็บ หรือ Banner 

 ๒)  นักเรียนรู้จักหน้าที่ของเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง Banner 

 ๓)  นักเรียนสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนในการสร้างชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง 

 ๔.  เนื้อหาการเรียนรู้ 

 การใช้ป้ายโฆษณาบนเว็บ หรือ Banner เป็นการช่วยสร้างจุดเด่นให้กับเว็บไซท์นั้นๆ ซึ่งสามารถบอก หรือ
สื่อถึงตัวองค์กรเจ้าของเว็บไซท์ได้เป็นอย่างดี ในโปรแกรม Image Ready เป็นโปรแกรมหนึ่งที่มีเครื่องมือ สามารถ
น ามาใช้ในการออกแบบ Banner ได ้

 



๕.  บูรณาการกับวิชา 

 ทุกวิชา 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นน า 

 ๑.  น าตัวอย่างป้ายโฆษณาบนเว็บ Banner แสดงทางเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ ดังรูป 

 

๒.  อธิบายถึงประโยชน์ของการน าป้ายโฆษณาบนเว็บหรือ Banner มาใช้ 

๓.  แจกใบกิจกรรมตามจ านวนนักเรียนโดยผู้เรียนนั่งประจ าเครื่องตน 

ขั้นปฏิบัติ 

ก าหนดให้นักเรียนปฏิบัติพร้อมอาจารย์ผู้สอน 

๑.  เปิดโปรแกรม Image Ready 

๒.  เลือกค าสั่ง File > New ในช่อง Image Size  เลือก Wed Banner และเลือกเลเยอร์แบบ White 
ดังรูป 

 

๓.  สร้างเลเยอร์รูปภาพโดยใช้ค าสั่ง File > Open เลือกรูปที่ต้องการเพ่ือน ามาวางที่เลเยอร์  



 

Background 

     ใช้เมาส์คลิกท่ีปุ่ม    เพ่ือจะท าการลากรูปภาพในแต่ละเลเยอร์ มาวางที่ Background 

     กรณีท่ีรูปที่ต้องน ามามีขนาดใหญ่ ให้ใช้ค าสั่ง Free Transform เพ่ือปรับขนาดรูปให้ได้ตามต้องการ 

๔.  สร้างเลเยอร์ข้อความขึ้นมา 2 เลเยอร์ โดยคลิกที่ปุ่ม     ก่อน จากนั้นให้นักเรียนพิมพ์
ข้อความ เช่นเลเยอร์ข้อความที่ 1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์ 

     เลเยอร์ข้อความที่ 2 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา  จะได้เลเยอร์ ทั้งหมด 5 เลเยอร์ ดังรูป 

 

๕.  จากนั้นไปท่ีพาเล็ท Animation เพ่ือทากรสร้างเฟรม
ภาพเคลื่อนไหว โดยเริ่มแรกจะปรากฏเพียง 1 เฟรม เดียวให้คลิกที่ปุ่ม 

Duplicates Current Frame   เพ่ือสร้างเฟรมใหม่ขึ้นมาอีก 1 เฟรม ดัง
รูป 

 

เลือกก าหนดเวลาในแต่ละเฟรม ก าหนดให้เลือก 1.0 วินาที 



๖.  เลือกรูปภาพให้กับแต่ละเฟรม โดยการคลิกท่ีเฟรมที่ต้องการ เริ่มจากเฟรมที่ 1 แล้งคลิกเลือกเลเยอร์
ที่จะให้ปรากฏในเฟรม โดยคลิกในช่องเพ่ือซ่อน / แสดง เลเยอร์ โดยก าหนดทีละเฟรมว่าเฟรมไหนจะแสดงเลเยอร์
อะไรบ้าง ดังตัวอย่าง 

    เฟรมที่ 1  เลือก Layer ที่จะแสดง ดังรูป 

 

    เฟรมที่ 2  เลือก 

 

๗.  ทดสอบการท างานโดยคลิกท่ีปุ่ม Play      ที่ข้างพาเล็ท Animation คลิกปุ่ม  Stop      

เมื่อต้องการหยุด (หรือจะทดสอบกับ    ก็ได้)  

.๘.  เลือกค าสั่ง  File > Save Optimized As  ที่ ได้ร์ฟ D : > Student > P6  เลือกเก็บงานไว้ใน
ห้องของตนเองเท่านั้น (นักเรียนต้องเปลี่ยน save ให้เป็นนามสกุล .GIF เสมอ) 

๙.  นักเรียนสามารถน าเครื่องมือ Tweens Animation Frame   มาประยุกต์ใช้ได้ 

 

 



๗.  แหล่งการเรียนรู้ 

 ใบกิจกรรม  

๘.  สื่อการเรียนรู้ 

 ใบกิจกรรม เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 

๙.  การวัดผลประเมินผล 

 ๑)  การมีส่วนร่วมในการเรียน เช่น ตั้งใจ และปฏิบัติตาม 

 ๒)  การตอบค าถาม 

 ๓)  การใช้เครื่องมือสร้างชิ้นงานได้ถูกต้อง 

 ๔)  ความตรงต่อเวลา 

๑๐.  การตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๑.  สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๒.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๓.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              



๑๔.  สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา 

              

              

 

๑๕.  แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

 

ลงชื่อ      ผู้สอน 

                                                        (อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

 

ลงชื่อ      ผู้ตรวจ 

                                                                     (อาจารย์จุฑารัตน์  สิริวิบูลย์ผล) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (คอมพิวเตอร์)                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

หน่วยการเรียนรู้ สุนันทาที่รัก             เวลา  ๑  คาบเรียน      อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ 

๑.  ความคิดรวบยอด 

          รู้ถึงข้อแตกต่างระหว่างค าว่า Website , Home Page , Web Page เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจแล้วน ามาใช้ใน
การออกแบบโดยใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX 

 โปรแกรม Dreamweaver MX เป็นโปรแกรมส าหรับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  การสร้างเว็บเพจ และ
เว็บแอพพลิเคชั่น ก าลังเป็นที่นิยมน ามาสร้างเว็บเพจในปัจจุบัน เนื่อจากใช้ได้ง่าย สามารถจัดวางข้อความรูปภาพ 
ตารางข้อมูล และอ่ืนๆ ลงในเว็บเพจได้อย่างง่ายโดยไม่จ าเป็นต้องทราบโค้ด HTML  ทั้งนี้โปรแกรมยังมีเครื่องมือที่
ช่วยในการจัดการและบริหารเว็บไซท์ได้อย่างสมบูรณ์ 

๒.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี 

 ๑  เข้าใจเห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร  
การแก้ปัญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

 ๒  ใช้เทคโนโลยีในการท างาน  การผลิต  การออกแบบ  การแก้ปัญหา  การสร้างงาน  การสร้างอาชีพ
สุจริต  อย่างมีความเข้าใจ  มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์  และมีความคิดสร้างสรรค์ 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

 ๑)  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจข้อแตกต่างระหว่างค าว่า Web Site , Home Page , Web Page ได้ 

 ๒)  นักเรียนบอกถึงความส าคัญของการออกแบบและการวางแผนสร้างเว็บไซต์ได้ 

 ๓)  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเว็บเพจของตนเองได้ 

 

 



 ๔.  เนื้อหาการเรียนรู้ 

 นักเรียนทราบถึงกระบวนการออกแบบและการวางแผนเพื่อใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ อย่างถูกต้อง และ
สามารถน ามาใช้ในการออกแบบ ผังเว็บไซต์ของตนได้ 

๕.  บูรณาการกับวิชา 

 ทุกวิชา 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 เปิดตัวอย่างเว็บไซต์ให้นักเรียนดูโดยผ่านเครื่องโปรเจคเตอร์ 

 ขั้นตอน 

 ๑.  สุ่มถามนักเรียนเรื่อง ข้อแตกต่าง ของค าว่า Home Page , Web page , และ Web Site 

 ๒.  อธิบายเรื่อง Website คืออะไร โดยการน าเสนอโดยผ่านโปรเจคเตอร์ 

 ๓.  อธิบายถึงความส าคัญหลักในการออกแบบเว็บไซต์ 

 ๔.  ให้นักเรียนดูตัวอย่างเว็บไซต์ที่อาจารย์น ามาเป็นตัวอย่าง พร้อมอธิบายแต่ละส่วน ดังรูป 

 

 ส่วนบนสุดของหน้า (Page Header) ส่วนบนของหน้าส่วนใหญ่จะนิยมจัดวาง โลโก้ ชื่อเว็บไซต์ เป็นต้น 

  ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ส่วนแสดงภายในเว็บนั้น ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อความ กราฟิก 
ตารางข้อมูลซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดวางของคนที่ออกแบบเว็บ 



  

 ส่วนท้ายของหน้า (Page Footer) ส่วนใหญ่จะนิยมวางลิงค์ ที่เก่ียวข้องกับเว็บไซต์ ชื่อของเจ้าของ 

 ๕.  อธิบาย การวางแผนออกแบบเว็บไซต์ 

 ก าหนดเป้าหมายของเว็บไซท์  เพ่ือที่จะได้พัฒนาเว็บไซต์ได้ตรงกับความต้องการ และท าให้ทราบถึง
เนื้อหา และเครื่องมือที่จะใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ 

 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าชม  เพ่ือจะได้ออกแบบเว็บเพจได้เหมาะสม การเลือกภาษาและ 
Interface ที่จะใช้ติดต่อกับผู้ชม เป็นต้น 

 จัดโครงสร้างเว็บไซท์  การจัดโครงสร้างเพื่อที่จะได้จัดเก็บไฟล์ HTML ไฟล์รูปภาพ และองค์ประกอบ
อ่ืนๆ ให้เป็นหมวดหมู่  โดยสร้างที่เก็บและรวบรวมไฟล์ เพ่ือที่จะได้ค้นหาง่าย และไม่เก็บไฟล์ซ้ าซ้อนกัน และ
สะดวกส ากรับเวลา Upload ไฟล์ขึ้นเว็บเซิร์ฟเวอร์ 

 ออกแบบโครงร่างหลักของเว็บไซท์  ว่าต้องการให้เว็บไซต์ออกมาในรูปแบบใด จัดวางองค์ประกอบแบบ
ไหน เว็บเพจแต่ละหน้าจะต้องมีอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบหลัก 

 ก าหนด Dreamweaver Site เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างและจัดการกับเว็บไซต์ของเรา โดยจะ
รวบรวมไฟล์ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ และคอยตรวจสอบลิงค์ท่ีเชื่อมโยงยังเว็บเพจต่างๆ เมื่อมีการแก้ไขไฟล์ 

 สรุป 

         สอบถามนักเรียนเพ่ือความรู้ความเข้าใจ 

๗.  แหล่งการเรียนรู้ 

 Internet  

๘.  สื่อการเรียนรู้ 

 ใบกิจกรรม เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Internet 

 

 

 



๙.  การวัดผลประเมินผล 

 ๑)  การตอบค าถาม ความตั้งใจ 
 ๒)  ความตรงต่อเวลา 
 ๓)  ท าชิ้นงานตามมอบหมาย 
๑๐.  การตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๑.  สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๒.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๓.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๔.  สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา 

              

              

 

 

 



๑๕.  แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

 

ลงชื่อ      ผู้สอน 

                                                          (อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

 

  ลงชื่อ      ผู้ตรวจ 

                                                                     (อาจารย์จุฑารัตน์  สิริวิบูลย์ผล)                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาร สนเทศ  (คอมพิวเตอร์)               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

หน่วยการเรียนรู้ สุนันทาที่รัก             เวลา  ๑  คาบเรียน      อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ 

๑.  ความคิดรวบยอด 

 รู้ถึงข้อแตกต่างระหว่างค าว่า Website , Home Page , Web Page เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจแล้วน ามาใช้ใน
การออกแบบโดยใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX 

 โปรแกรม Dreamweaver MX เป็นโปรแกรมส าหรับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  การสร้างเว็บเพจ และ
เว็บแอพพลิเคชั่น ก าลังเป็นที่นิยมน ามาสร้างเว็บเพจในปัจจุบัน เนื่อจากใช้ได้ง่าย สามารถจัดวางข้อความรูปภาพ 
ตารางข้อมูล และอ่ืนๆ ลงในเว็บเพจได้อย่างง่ายโดยไม่จ าเป็นต้องทราบโค้ด HTML  ทัง้นี้โปรแกรมยังมีเครื่องมือที่
ช่วยในการจัดการและบริหารเว็บไซท์ได้อย่างสมบูรณ์ 

๒.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี 

 ๑  เข้าใจเห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร  
การแก้ปัญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

 ๒  ใช้เทคโนโลยีในการท างาน  การผลิต  การออกแบบ  การแก้ปัญหา  การสร้างงาน  การสร้างอาชีพ
สุจริต  อย่างมีความเข้าใจ  มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์  และมีความคิดสร้างสรรค์ 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

 ๑)  นักเรียนรู้จักและสามารถอธิบายส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรมได้ 

 ๒)  นักเรียนอธิบายความส าคัญของเครื่องมือต่างๆ ภายในโปรแกรม Dreamweaver MX ได ้

 ๓)  นักเรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ภายในโปรแกรม Dreamweaver MX  

 

 



๔.  เนื้อหาการเรียนรู้ 

 นักเรียนรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรมและหน้าที่การท างานของเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม 
Dreamweaver MXได้ 

๕.  บูรณาการกับวิชา 

 ทุกวิชา 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นน า 

 ๑.  สาธิตการเข้าสู่โปรแกรม 

     เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 

             การเปิดโปรแกรม Dreamweaver ท าได้โดย 

     คลิกท่ีปุ่ม Start ของ Windows จากนั้นเลื่อนไปที่ All Programs > เลือก Dreamweaver และคลิก

ที่   Macromedia Dreamweaver MX 

จากนั้นจะเข้าสู่พ้ืนที่การท างานของโปรแกรม Dreamweaver MX 

 



 ๒.  อธิบายเครื่องมือแต่ละตัวของโปรแกรม ดังรูป 

 ๓.  อธิบายการท างานของวินโดว์ Document 

     วินโดว์ Document  คือ ส่วนจะใส่เนื้อหาและจัดองคืประกอบของเว็บเพจลงไป การใช้งาน วินโดว์นี้
จะคล้ายกับการใช้ program Word ทั่วไป คือ มีการพิมพ์ข้อความ ใส่รูปภาพ สร้างตารางข้อมูล โดยเนื้อหาต่างๆ 
ที่แทรกลงไปจะปรากฏให้เห็น คล้ายกับท่ีปรากฏในบราวเซอร์ ยกเว้นข้อมูลบางอย่าง เช่น ภาพเคลื่อนไหวหรือ 
Movie ของ Flash 

      Window Document  นี้จะมีมุมในการท างาน 3 มุมมองด้วยกันคือ มุมมองการออกแบบ 
(Design) มุมมองโค้ด (HTML)  และมุมมองทั้งโค้ดและออกแบบ จะท าให้การสร้างเว็บเพจสะดวกรวดเร็ว เพราะ
สามารถท าได้หลายวิธีสลับกันไปตามความเหมาะสม 

 

 ๔.  อธิบายการท างานของเครื่องมือต่างๆ ใน Insert bar 

      คือ  แถบเครื่องมือที่ประกอบไปด้วยปุ่มค าสั่งที่ใช้ในการแทรก Object ชนิดต่างๆ ลงไปในเว็บเพจ ซึ่ง
จะแยกเป็นหมวดหมู่ด้วยแท็บ เช่น แท็บ Common แท็บท างานทัว่ไป แท็บ Table เกี่ยวกับการสร้างตาราง เป็น
ต้น 



 

ใน Insert bar จะประกอบไปด้วยแท็บค าสั่งซึ่งแยกแต่ละหมวดไว้ ดังนี้ 

 Common  กลุ่มค าสั่งที่ใช้ในการแทรก Object ที่ใช้งานบ่อยๆ ในการสร้างเว็บเพจ เช่น ค าสั่งแทรก 
รูปภาพ ค าสั่งแทรกตาราง เป็นต้น 

 

Layout กลุ่มค าสั่งที่ใช้แทรก Object ที่ใช้จัดการกับโครงสร้างของเว็บเพจ เช่น ตาราง เลเยอร์ และการ
ท างานของมุมมองแบบ เลย์เอาท์ 

                                       

 Text  กลุ่มของค าสั่งที่ใช้จัดรูปแบบข้อความภายในเว็บเพจ เช่น หัวเรื่อง ตัวหนา ตัวเอียง เป็นต้น 

 

 Table  กลุ่มค าสั่งที่ใช้แทรกตาราง แถว คอลัมน์ 

 ๕.  อธิบายการท างานของ Properties Inspector 

     แสดงคุณสมบัติของ Object ต่างๆ ที่เลือกในเว็บเพจ และแสดงค าสั่งในการจัดการกับ Object ที่เลือก 
เช่น ต าแหน่ง สี ขนาดของ Object เป็นต้น 

 



 ๖.  อธิบายการท างานของ Panel ต่างๆ 

     พาเนลเป็นกรอบเล็กๆ ที่ประกอบด้วยปุ่มเครื่องมือที่ใช้ส าหรับจัดการกับ Code , Site , Behaviors 
และจัดการกับไฟล์ และโฟลเดอร์ภายใน Site โดยประกอบไปด้วยหลายพาเนลด้วยกันส าหรับการใช้งานเฉพาะ 
เรื่อง สามารถเปิด พาเนลขึ้นมาใช้งาน โดยเลือกค าสั่ง Window แล้วเลือกพาเนลที่ต้องการ เปิด / ปิด 

 

 ๗.  สาธิตการสร้างเว็บไซต์ใหม่ โดยนักเรียนปฏิบัติพร้อมกัน ดังรูป 

      เลือกค าสั่ง Site > New site จากเมน ู

      จะปรากฏไดอะล็อกบ๊อกซ์ Site Definition for Untitled Site 1 ให้คลิกที่แท็บ Basic 

      ใน Edit Files หน้าแกร พิมพ์ชื่อเว็บไซท์ลงไปที่ช่อง What would you like to name your 
site?  และคลิกปุ่ม Next 

      ใน Edit Files , Part 2 เลือก server Technology แล้วเลือก No. I do not want to use 
server technology และคลิกปุ่ม next 

      ใน Edit Files , Part 3 ให้เลือกไดเร็คทอรีที่จะท าเป็นเว็บไซท์ โดยคลิกที่ไอคอน   เพ่ือเปิด
เข้าไปในโฟลเดอร์ที่ต้องการแล้วคลิก Select จากนั้นคลิกปุ่ม Next 



 

 

 

 



 

หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอของการเลือก Sharing Files ให้เลือกเป็น None และคลิกปุ่ม next จะ
ปรากฏหน้าจอ Summary ซึ่งแสดงรายละเอียดของเว็บไซท์ข้ึนมาให้คลิกท่ีปุ่ม Done เพ่ือสิ้นสุดการสร้าง Site 

 

  ปุ่มค าสั่งภายใน Document Toolbar 

  

ปุ่ม หน้าที่ 

 
  แสดงเว็บเพจในมุมมองโค้ด HTML 

 
  แสดงเว็บเพจในมุมมองโค้ด และออกแบบ 

 
  แสดงเว็บเพจในมุมมองออกแบบ 

 
  กรอบชื่อเว็บเพจ เพ่ือจะถูกน าไปแสดงที่ Title bar ของ 
บราวเซอร์ 

 
  เปิดบราวเซอร์ดีฟอลต์เพื่อทดสอบการท างานของเว็บเพจ     
   (F12) 



๗.  สรุป 

 ถามเพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 

๘.  สื่อการเรียนรู้ 

 Internet  ใบความรู้ 

๙.  การวัดผลประเมินผล 

 ๑)  การตอบค าถาม ความตั้งใจ 

 ๒)  ความตรงต่อเวลา 

 ๓)  ท าชิ้นงานตามมอบหมาย 

๑๐.  การตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๑.  สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๒.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๓.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

 



๑๔.  สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา 

              

              

 

๑๕.  แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

 

ลงชื่อ      ผู้สอน 

                                                        (อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

 

ลงชื่อ      ผู้ตรวจ 

                                                                      (อาจารย์จุฑารัตน์  สิริวิบูลย์ผล) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (คอมพิวเตอร์)                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

หน่วยการเรียนรู้ สุนันทาที่รัก             เวลา  ๑  คาบเรียน      อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ 

๑.  ความคิดรวบยอด 

 รู้ถึงข้อแตกต่างระหว่างค าว่า Website , Home Page , Web Page เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจแล้วน ามาใช้ใน
การออกแบบโดยใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX 

 โปรแกรม Dreamweaver MX เป็นโปรแกรมส าหรับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  การสร้างเว็บเพจ และ
เว็บแอพพลิเคชั่น ก าลังเป็นที่นิยมน ามาสร้างเว็บเพจในปัจจุบัน เนื่อจากใช้ได้ง่าย สามารถจัดวางข้อความรูปภาพ 
ตารางข้อมูล และอ่ืนๆ ลงในเว็บเพจได้อย่างง่ายโดยไม่จ าเป็นต้องทราบโค้ด HTML  ทั้งนี้โปรแกรมยังมีเครื่องมือที่
ช่วยในการจัดการและบริหารเว็บไซท์ได้อย่างสมบูรณ์ 

๒.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี 

 ๑  เข้าใจเห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร  
การแก้ปัญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

 ๒  ใช้เทคโนโลยีในการท างาน  การผลิต  การออกแบบ  การแก้ปัญหา  การสร้างงาน  การสร้างอาชีพ
สุจริต  อย่างมีความเข้าใจ  มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์  และมีความคิดสร้างสรรค์ 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

 ๑)  นักเรียนสามารถบอกถึงเครื่องมือที่ใช้ในการใส่ข้อความ และรูปภาพลงเว็บเพจได้ 

 ๒)  นักเรียนสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนในการออกแบบผลงานได้ 

 ๓)  นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยน าเครื่องมือมาใช้ได้อย่างถูกต้อง  

 

 



๔.  เนื้อหาการเรียนรู้ 

 การวางเนื้อหาข้อมูล และรูปภาพ โดยนักเรียนน าเครื่องมือมาใช้ได้อย่างถูกต้อง 

๕.  บูรณาการกับวิชา 

 ทุกวิชา 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๑.  ทบทวนเนื้อหาคาบเรียนที่ผ่านมา 

 ๒.  ให้นักเรียนสร้างเว็บเพจใหม่ โดยนักเรียนปฏิบัติตามอาจารย์ผู้สอน โดย เลือกค าสั่ง File > New 
จากนั้นเลือกประเภทของเว็บเพจที่จะสร้าง ดังรูป 

 

     จะแสดงพื้นที่การท างาน ดังรูป 



 

๓. การก าหนดคุณสมบัติพื้นฐานของเว็บเพจ โดยใช้ค าสั่ง Page Properties 

   เลือกค าสั่งจาก Modify > Page Properties หรือกดคีย์ Ctrl + J จะปรากฏ หน้าต่าง ดังรูป 

 

๔.  ก าหนดคุณสมบัติของหน้าเว็บเพจนี้ 

 Title  ชื่อเว็บเพจที่จะปรากฏใน ไตเติ้ลบาร์ของโปรแกรมบราวเซอร์ เวลาแสดงผล 

 Background Image รูปภาพที่จะปรากฏที่ฉากหลังของเว็บเพจ 



 Background  ก าหนดสีพื้นฉากหลังของเว็บเพจ 

 Text  สีของข้อความปกติท่ัวไปในเว็บเพจ 

 Links  สีของความที่เป็นไฮเปอร์ลิงค์ 

 Visited Links  สีของข้อความของไฮเปอร์ลิงค์ท่ีถูกคลิกไปแล้ว 

 Active Links  สีของข้อความของไฮเปอร์ลิงค์ท่ีก าลังคลิกอยู่ 

๕.  การใส่เนื้อหาลงในเว็บเพจ โดยอาจารย์ผู้สอนสาธิตให้นักเรียนปฏิบัติ ดังรูป 

    การจัดรูปแบบข้อความ 

 หมายถึง  ฟอนต์ ขนาด สี ตัวหนา ตัวเอียง ตลอดจนการนัดต าแนห่งขอ้ความ และย่อหน้าภายใน
เว็บเพจโดยใช้เครื่องมือ Properties Inspector 

 

      การก าหนดขนาดตัวอักษร 

 การก าหนดนี้เป็นไปตามคุณสมบัติของ HTML ซึ่งมีขนาดตัวอักษรตั้งแต่ 1 – 7 เท่านั้น โดย
ขนาดปกติ คือ 3 

      การก าหนดสีตัวอักษร 

 การก าหนดสีตัวอักษรในช่อง Text Properties จะมีผลกับข้อความทั้งหน้าเว็บเพจ แต่การ
ก าหนดสี ตรงนี้จะมีผลเฉพาะข้อความที่เลือกไว้เท่านั้น 

 ๑.  เลืกข้อความที่ต้องการก าหนดสี 



 ๒.  คลิกท่ีปุ่ม    บน Properties Inspector แล้วคลิกเลือกสีจากตาราง หรือสามารถใส่

รหัสสี ลงในช่อง   ได ้

     การย่อหน้าข้อความ 

 สามารถจัดย่อหน้าให้กับข้อความภายในเว็บเพจ โดยให้ข้อความนั้นอยู่ในต าแหน่งต่างๆ ที่
ต้องการ เช่น กึ่งกลาง ชิดขวา ชิดซ้าย เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือจาก Properties Inspector 

๖.  การวางรูปภาพลงในเว็บเพจโดยอาจารย์ผุ้สอนสาธิตให้นักเรียนปฏิบัติตาม ดังรูป 

     เมื่อน ารูปภาพมาวางในเอกสาร โปรแกรมจะสร้างโค้ด HTML เป็นค าสั่งในการแทรกรูปภาพ คือ แท็ก 
<IMG> ที่ระบุต าแหน่งที่เก็บรูปภาพ และขนาดของรูปภาพ เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างถูกต้อง และจะต้อง
บันทึกรูปภาพนั้นเก็บไว้ในเว็บไซท์ของเรา การวางรูปมีขั้นตอน ดังนี้ 

 

 ๑.  คลิกวางเคอร์เซอร์ตรงจุดที่ต้องการวางรูปในวินโดว์ Document 

 ๒.  คลิกท่ีปุ่ม Image  ที่แท็บ Common ของ Insert bar 

 ๓.  คลิกท่ีช่อง Look in เพ่ือเปิดไปยังต าแหน่งที่เก็บรูปภาพแบบต่างๆ ตามต้องการ 

 ๔.  คลิกท่ีปุ่ม View และเลือกแสดงรูปภาพแบบต่างๆ ตามต้องการ 

 ๕.  คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ และดูตัวอย่างรูปทางด้านขวา 



 ๖.  คลิก OK 

 ๗.  ถ้าข้อความแสดงว่ารูปนี้อยู่นอก Site จะต้อง Copy เข้ามาไว้ในเว็บไซท์โดยให้ตอบ Yes 

 ๘.  เลือกต าแหน่งโฟลเดอร์ที่จะเก็บรุปในเว็บไซท์ 

 ๙.  คลิก Save 

การปรับแต่งคุณสมบัติต่างๆ ของรูปภาพ 

 การปรับแต่งคุณสมบัติเฉพาะของรูปภาพเพ่ิมเติม โดยการใช้ Properties Inspector ดังนั้น 

 

การใส่กรอบรูปใหรูปภาพ 

 ถ้าตอ้งการให้รูปภพามีกรอบเพ่ือที่จะได้เหนขอบเขตของรูปภาพ ให้ระบุความหนาของเส้นกรอบ
ในเส้นช่อง Border บน Properties Inspector 

 

 การจัดต าแหน่งภาพเทียบกับข้อความ 



การใช้ออปชั่น Align ในแถบ Properties Inspector ดังรูป

 

Default  ไม่ระบุต าแหน่ง การแสดงผลขึ้นอยู่กับบราวเซอร์ 

Baseline และ Bottom จัดให้ขอบด้านล่างของภาพอยู่ในแนวเดียวกันเส้นฐานตัวอักษร 

          Top จัดขอบบนของภาพให้อยู่ในแนวเดียวกับเส้นฐานของตัวอักษร หรือออบเจ็คสูงที่สุด 
Middle จัดให้อยู่กึ่งกลางของภาพอยู่ในแนวเดียวกับเส้นฐานของตัวอักษร 

Text Top จัดให้ขอบบนของภาพอยู่ในแนวเดียวกับส่วนบนของตัวอักษรที่สูงที่สุด 

Absolute Middle  จัดจุดกลางของภาพอยู่แนวเดียวกับก่ึงกลางบรรทัดข้อความ 

Absolute Bottom  จัดให้ขอบด้านล่างของรูปภาพอยู่ในแนวล่างสุดของบรรทัด 

Left  จัดรูปภาพไว้ด้านซ้ายสุดของข้อความ 

Right  จัดรูปภาพไว้ด้านขวาสุดของข้อความ 

 ๗.  สรุป 

 ๘.  ให้นักเรียนใช้เครื่องมือเพ่ือจัดรูปแบบของข้อความและรูปภาพตามท่ีก าหนดให้ 

๗.  แหล่งการเรียนรู้ 

 Internet  ใบความรู้ 

๘.  สื่อการเรียนรู้ 

 ใบกิจกรรม Internet  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 

 



๙.  การวัดผลประเมินผล 

 ๑)  การตอบค าถาม ความตั้งใจ 

 ๒)  ความตรงต่อเวลา 

 ๓)  ท าชิ้นงานตามมอบหมาย 

๑๐.  การตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๑.  สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๒.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๓.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๔.  สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา 

              

              

 

 

 



๑๕.  แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

              
              

 

ลงชื่อ      ผู้สอน 

                                                        (อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

 

ลงชื่อ      ผู้ตรวจ 

                                                                      (อาจารย์จุฑารัตน์  สิริวิบูลย์ผล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (คอมพิวเตอร์)                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

หน่วยการเรียนรู้ สุนันทาที่รัก             เวลา  ๑  คาบเรียน      อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ 

๑.  ความคิดรวบยอด 

 รู้ถึงข้อแตกต่างระวห่างค าว่า Website , Home Page , Web Page เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจแล้วน ามาใช้ใน
การออกแบบโดยใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX 

 โปรแกรม Dreamweaver MX เป็นโปรแกรมส าหรับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  การสร้างเว็บเพจ และ
เว็บแอพพลิเคชั่น ก าลังเป็นที่นิยมน ามาสร้างเว็บเพจในปัจจุบัน เนื่อจากใช้ได้ง่าย สามารถจัดวางข้อความรูปภาพ 
ตารางข้อมูล และอ่ืนๆ ลงในเว็บเพจได้อย่างง่ายโดยไม่จ าเป็นต้องทราบโค้ด HTML  ทั้งนี้โปรแกรมยังมีเครื่องมือที่
ช่วยในการจัดการและบริหารเว็บไซท์ได้อย่างสมบูรณ์ 

๒.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี 

 ๑  เข้าใจเห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร  
การแก้ปัญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

 ๒  ใช้เทคโนโลยีในการท างาน  การผลิต  การออกแบบ  การแก้ปัญหา  การสร้างงาน  การสร้างอาชีพ
สุจริต  อย่างมีความเข้าใจ  มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์  และมีความคิดสร้างสรรค์ 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

 ๑)  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจข้อแตกต่างระหว่างไฮเปอร์ลิงค์แบบต่างได้ 

 ๒)  นักเรียนสามารถน าเครื่องมือมาใช้สร้างไฮเปอร์ลิงค์แต่ละประเภทได้ 

 ๓)  นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลวานโดยใช้เครื่องมือการสร้างไฮเปอร์ลิงค์  

๔.  เนื้อหาการเรียนรู้ 

 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างลิงค์ แบบไฮเปอรล์ิงค์ ว่ามีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่วน ด้วยกัน คือ 
ต้นทาง และปลายทาง และสามารถก าหนดลิงปลายทางได้ 4 แบบ ดังนี้ 



การลิงค์ภายในเว็บเพจเดียวกัน  การลิงค์ภายในเว็บไซต์  การลิงค์ไปยังเว็บไซต์อ่ืน  การลิงค์อีเมล์ 

๕.  บูรณาการกับวิชา 

 ทุกวิชา 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๑.  ทบทวนเนื้อหาคาบเรียนที่ผ่านมา 

 ๒.  อธิบายความหมายของค าว่า ไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) 

 ๓.  แสดงตัวอย่างการลิงค์  โดยเปิดโปรแกรม อินเตอร์เน็ต (Internet Explorer Browser) ผ่านเครื่อง
ฉายโปรเจคเตอร์ 

 ๔.  อธิบายองค์ประกอบของไฮเปอร์ลิงค์ 

      ต้นทาง (Source Anchor) 

       หมายถึงข้อมูลบนเว็บเพจที่เมื่อผู้ชมเลื่อนเมาส์ไปชี้ พอยเตอร์จะเปลี่ยนเป็นรูป และเมื่อผู้ชมคลิก
เอกสารหรือข้อมูลปลายทางจะถูกเรียกข้ึนมา ต้นทางจะเป็นข้อความ รูปภาพ หรือเมนู ก็ได้ 

       ปลายทาง  (Destination Anchor) 

  คือ URL หมายถึง Uniform Resource Locator  ที่อ้างถึงเอกสาร ไฟล์ โปรแกรมหรือ
แหล่งข้อมูลใดๆ บนอินเตอร์เน็ต 

 ๕.  อาจารย์สอนการสร้างลิงค์ แบบภายในเว็บเพจเดียวกัน (Name Anchor) โดยให้นักเรียนปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังรูป 

     การสร้าง Name Anchor 

     ๕.๑  เปิดเว็บเพจที่ต้องการสร้างลิงค์มาเว็บเพจขึ้นมา 1 เว็บเพจ 

     ๕.๒  เลืกข้อความหรือรูปภาพที่จะสร้างเป็นจุด Name Anchor 

     ๕.๓  คลิกท่ีปุ่ม Name Anchor ที่แท็บ Common บน Insert Bar 

     ๕.๔  ตั้งชื่อของ Name Anchor (ห้ามเว้นวรรค) จากนั้นคลิก OK 

     ๕.๕  จะปรากฏรูปสมอเรือตรงต าแหน่งที่สามารถ การสร้างลิงค์ไปยัง Name Anchor 



       ๕.๖  เลือกข้อความหรือรูปภาพ ที่จะสร้างเป็นลิงค์ 

       ๕.๗  พิมพ์ชื่อ Name Anchor ช่อง Link ในแถบ Properties Inspector โดยใสเ่ครื่องหมาย # 
น าหน้าชื่อ เช่น #Action 

       ๕.๘  ทดสอบการท างานของลิงค์ โดยการกดคีย์ F12 และลองคลิกท่ีลิงค์ท่ีสร้างไว้ 

 ๖.  อาจารย์สอน การลิงค์ภายในเว็บไซท์ (Web Page / Fill) โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามเป็นการสร้าง
ลิงค์ภายในเว็บไซท์เดียวกัน จากเว็บเพจหนึ่งไปยังเว็บเพจหนึ่งขั้นตอน ดังรูป 

 

      ๖.๑  เลือกข้อความหรือรูปภาพที่ต้องการสร้างเป็นลิงค์ 

      ๖.๒  คลิกท่ีปุ่ม Browse for File 

      ๖.๓  คลิกเลือกชื่อไฟล์ที่จะลิงค์ไปหา 

      ๖.๔  คลิกท่ีปุ่ม OK 

      ๖.๕  ถ้าต้องการก าหนดเฟรม หรือวินโดว์ปลายทางท่ีต้องการให้เว็บเพจนี้แสดงผลจากช่อง Target 

   >  _blank  ให้เปิดเว็บเพจปลายทางในวินโดว์ใหม่ 

   > _self  ให้แสดงเว็บเพจในเฟรมเดิมจากท่ีเลือกลิงค์ 

   > _parent  ให้แสดงเว็บเพจในเฟรมที่ครอบเฟรมปัจจุบันอยู่ 

   > _top  ให้แสดงเว็บเพจในวินโดว์เดิม โดยยกเลิกเฟรมที่ครอบอยู่ทั้งหมด 

      ๖.๖  ทดสอบการท างานของลิค์ภายในเว็บไซต์ 



 

 ๗.  อาจารย์สอน  การลิงค์ไปยังเว็บไซท์อ่ืน (Website) โดยให้นักเรียนปฏิบัติตาม 

      เป็นการสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์ เว็บเพจ รูปภาพ โปรแกรมแหล่งข้อมูลอ่ืนที่อยู่ 

จะแสดงพ้ืนที่การท างาน ดังรูป โปรแกรม หรือแหล่งข้อมูลอ่ืน ที่อยู่ภายนอกเว็บไซท์ของเรา 

      ๗.๑  เลือกข้อความหรือรูปภาพที่จะท าเป็นลิงค์ 

 

     ๗.๒  ใส่ URL ปลายทางในช่อง Link บน Propertiesp Inspector ปลายทางต้องระบุแบบเต็ม คือ 
http://www.    ชื่อ เว็บไซต์ เช่น  http://www.primary.riss.ac.th  

      ๗.๓  ถ้าต้องการเลือกวินโดว์ หรือเฟรมปลายทางที่จะแสดงเว็บเพจในช่อง Target 

 ๘.  อาจารย์สอน การลิงค์ไปยังอีเมล์ โดยให้นักเรียนปฏิบัติตาม 

      การสร้างลิงค์ไปยังอีเมล์ คือ การระบุชื่ออีเมล์แอดเดรสเป็นปลายทางของลิงค์ ซึ่งมีผู้ชมคลิกที่ลิงค์จะมี
การเปิดโปรแกรมอีเมล์ขึ้นมา พร้อมกับน าที่อยู่อีเมล์ในลิงค์ไปใส่ในช่อง link  โดยอันโนมัติท าให้ผู้ชมสามารถกรอก
ข้อมูลและส่งอีเมล์ได้เลย 

      ๘.๑  เลือกข้อความ หรือรูปภาพที่จะท าเป็นลิงค์         

 

http://www.primary.riss.ac.th/


      ๘.๒  ใส่แอดเดรสปลายทางในช่อง Link บน Properties Inspector โดย แอดเดรสปลายทางต้อง
ระบุในรูปแบบ mailto: อีเมลแอดเดรส เช่น mailtosurin_18@hotmail.com 

 ๙.  สรุป 

 ๑๐.  นักเรียนฝึกปฏิบัติซ้ า 

๗.  แหล่งการเรียนรู้ 

 Internet  ใบความรู้ 

๘.  สื่อการเรียนรู้ 

 ใบกิจกรรม Internet  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 

๙.  การวัดผลประเมินผล 

 ๑)  การตอบค าถาม ความตั้งใจ 

 ๒)  ความตรงต่อเวลา 

 ๓)  ท าชิ้นงานตามมอบหมาย 

๑๐.  การตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๑.  สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๒.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

mailto:mailtosurin_18@hotmail.com


๑๓.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๔.  สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา 

              

              

๑๕.  แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

 

ลงชื่อ      ผู้สอน 

                                                        (อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

 

ลงชื่อ      ผู้ตรวจ 

                                                                      (อาจารย์จุฑารัตน์  สิริวิบูลย์ผล) 

 

 

 

 

 

 



                                  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (คอมพิวเตอร์)                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

หน่วยการเรียนรู้ สุนันทาที่รัก             เวลา  ๑  คาบเรียน      อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ 

๑.  ความคิดรวบยอด 

 รู้ถึงข้อแตกต่างระวห่างค าว่า Website , Home Page , Web Page เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจแล้วน ามาใช้ใน
การออกแบบโดยใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX 

 โปรแกรม Dreamweaver MX เป็นโปรแกรมส าหรับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  การสร้างเว็บเพจ และ
เว็บแอพพลิเคชั่น ก าลังเป็นที่นิยมน ามาสร้างเว็บเพจในปัจจุบัน เนื่อจากใช้ได้ง่าย สามารถจัดวางข้อความรูปภาพ 
ตารางข้อมูล และอ่ืนๆ ลงในเว็บเพจได้อย่างง่ายโดยไม่จ าเป็นต้องทราบโค้ด HTML  ทั้งนี้โปรแกรมยังมีเครื่องมือที่
ช่วยในการจัดการและบริหารเว็บไซท์ได้อย่างสมบูรณ์ 

๒.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี 

 ๑  เข้าใจเห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร  
การแก้ปัญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

 ๒  ใช้เทคโนโลยีในการท างาน  การผลิต  การออกแบบ  การแก้ปัญหา  การสร้างงาน  การสร้างอาชีพ
สุจริต  อย่างมีความเข้าใจ  มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์  และมีความคิดสร้างสรรค์ 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

 ๑)  นักเรียนอธิบายความส าคัญของการน าตารางมาใช้ในการออกแบบเว็บเพจได้ 

 ๒)  นักเรียนรู้จักเครื่องมือที่ใช้สร้างเว็บเพจด้วยตารางได้ 

 ๓)  นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานโดยการใช้ตารางในการสร้างชิ้นงานได้  

๔.  เนื้อหาการเรียนรู้ 

 นักเรียนรู้จักวิธีการใช้ตารางมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดวางเลข์เอาท์ของเว็บเพจให้มีความสวยงาม 
และช่วยในการจัดวางต าแหน่งการแสดงผลของข้อความ หรือรูปภาพให้ตรงตามต าแหน่งที่ต้องการ   การวาง
ต าแหน่งของตาราง การเพ่ิมตาราง การลบตาราง 



๕.  บูรณาการกับวิชา 

 ทุกวิชา 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๑.  ทบทวนเนื้อหาคาบเรียนที่ผ่านมา 

 ๒.  แนะน าและอธิบายความส าคัญการออกแบบเว็บเพจด้วยตาราง (Table) 

     ตารางเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการแสดงผลข้อมูล ช่วยในการจัดวางเลย์เอาท์ของเว็บเพจ ได้อย่าง
สวยงาม และยังช่วยในการจัดการวางต าแหน่งการแดสงผลของข้อความ หรือรูปภาพได้ตรงตามต าแหน่งที่ต้องการ 

 

     ตารางประกอบไปด้วย คอลัมน์ (Column) ในแนวตั้ง และแถว (Row) ในแนวนอนมีจุดตัดที่เกิดข้ึน
จากแถว และคอลัมน์เรียกว่าเซล (Cell) 

      ขั้นตอนการสร้างตาราง 

      1.  คลิกท่ีปุ่ม ในแท็บ Common บน Insert Bar 

      2.  ในไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Insert Table ให้ก าหนดคุณสมบัติของตาราง 

  > Row  จ านวนแถว 
  > Column  จ านวนคอลัมน์ 
  > Width  ความกว้างตารางทั้งหมดก าหนดเป็น หรือ 
  > Border  ความหนาของเส้นขอบตาราง 
  > Cell spacing  ก าหนดระยะห่างระหว่างข้อความกับเส้นขอบเซล 
  > Cell spacing  ก าหนดระยะห่างระหว่างเซลแต่ละเซล 



      3.  คลิก OK จะได้ตารางตามท่ีก าหนดจากนั้นไปใช้ค าสั่งที่ Properties Inspector เพ่ือก าหนด
คุณสมบัติด้านอ่ืนๆ เช่น สี , ต าแหน่ง , เป็นต้น 

 ๓.  ให้นักเรียนสร้างเว็บเพจใหม่โดยใช้ตารางนักเรยีนปฏิบัติตามอาจารย์ผู้สอน 

 ๔.  ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติซ้ า โดยนักเรียนสามารถออกแบบตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 

๗.  แหล่งการเรียนรู้ 

 Internet  ใบความรู้ 

๘.  สื่อการเรียนรู้ 

 ใบกิจกรรม Internet  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 

๙.  การวัดผลประเมินผล 

 ๑)  การตอบค าถาม ความตั้งใจ 

 ๒)  ความตรงต่อเวลา 

 ๓)  ท าชิ้นงานตามมอบหมาย 

๑๐.  การตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๑.  สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๒.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              



๑๓.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๔.  สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา 

              

              

๑๕.  แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

 

ลงชื่อ      ผู้สอน 

                                                        (อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

 

ลงชื่อ      ผู้ตรวจ 

                                                                      (อาจารย์จุฑารัตน์  สิริวิบูลย์ผล) 

 

 

 

 

 

                               



 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (คอมพิวเตอร์)                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

หน่วยการเรียนรู้ สุนันทาที่รัก             เวลา  ๑  คาบเรียน      อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ 

๑.  ความคิดรวบยอด 

 เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX ที่นักเรียนได้เรียนรู้ เพ่ือ
น ามาใช้ในการออกแบบชิ้นงานที่มอบหมาย 

๒.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี 

 ๑  เข้าใจเห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร  
การแก้ปัญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

 ๒  ใช้เทคโนโลยีในการท างาน  การผลิต  การออกแบบ  การแก้ปัญหา  การสร้างงาน  การสร้างอาชีพ
สุจริต  อย่างมีความเข้าใจ  มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์  และมีความคิดสร้างสรรค์ 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

 ๑)  นักเรียนสามารถวางแผน และออกแบบเว็บไซท์ได้เหมาะสมตามหัวข้อที่ก าหนดให้ได้ 

 ๒)  นักเรียนเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับชิ้นงาน 

 ๓)  นักเรียนสรรค์สร้างชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม  

๔.  เนื้อหาการเรียนรู้ 

 ออกแบบเว็บไซต์ที่มี เนื้อหา “เกาะรัตนโกสินทร์” โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ออกแบบ 

๕.  บูรณาการกับวิชา 

 ทุกวิชา 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ชั้นน า 



 -  อาจารย์น าตัวอย่างรูปแบบการสร้างเว็บไซต์เพ่ือให้นักเรียนดูเป็นแนวทาง 

 -  ทบทวนเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานโดยจารย์ สุ่มถามนักเรียน 

 -  อาจารย์มอบหมาย โครงงานให้นักเรียนออกแบบเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “เกาะรัตนโกสินทร์” โดย
ให้นักเรียนดูรูปแบบต่างๆ ตามอาจารย์เตรียมเป็นแนวทางแสดงผ่านโปรเจ็คเตอร์ 

 -  มอบหมายให้นักเรียนสร้างหน้าหลักของเว็บไซท์ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 

 -  อาจารย์คอยให้ค าแนะน า และช่วยเหลือนักเรียนตลอดเวลา 

๗.  แหล่งการเรียนรู้ 

 Internet  ใบความรู้ 

๘.  สื่อการเรียนรู้ 

 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 

๙.  การวัดผลประเมินผล 

 ๑)  การตอบค าถาม ความตั้งใจ 

 ๒)  ความตรงต่อเวลา 

 ๓)  ท าชิ้นงานตามมอบหมาย 

๑๐.  การตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๑.  สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๒.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              



              

๑๓.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๔.  สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา 

              

              

๑๕.  แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

 

ลงชื่อ      ผู้สอน 

                                                        (อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

 

ลงชื่อ      ผู้ตรวจ 

                                                                     (อาจารย์จุฑารัตน์  สิริวิบูลย์ผล) 

 

 

 

 

 



 

                                  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (คอมพิวเตอร์)                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

หน่วยการเรียนรู้ รอบรั้งริมวัง             เวลา  ๑  คาบเรียน      อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ 

๑.  ความคิดรวบยอด 

 เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX ที่นักเรียนได้เรียนรู้ เพ่ือ
น ามาใช้ในการออกแบบชิ้นงานที่มอบหมาย 

๒.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี 

 ๑  เข้าใจเห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร  
การแก้ปัญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

 ๒  ใช้เทคโนโลยีในการท างาน  การผลิต  การออกแบบ  การแก้ปัญหา  การสร้างงาน  การสร้างอาชีพ
สุจริต  อย่างมีความเข้าใจ  มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์  และมีความคิดสร้างสรรค์ 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

 ๑)  นักเรียนสร้างชิ้นงานตามมอบหมายต่อเนื่อง 

 ๒)  นักเรียนปฏิบัติโครงการตามมอบหมายได้ 

๔.  เนื้อหาการเรียนรู้ 

 ออกแบบเว็บไซต์ที่มีเนื้อหา “เกาะรัตนโกสินทร์” โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ออกแบบ (ต่อเนื่องสัปดาห์ที่ 2) 

๕.  บูรณาการกับวิชา 

 ทุกวิชา 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 -  ให้นักเรียนออกแบบเว็บเพจที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับประวัติของตนเอง 1 เว็บเพจ 



         โดยอาจารย์ผู้สอนคอยให้ค าแนะน า และช่วยเหลือนักเรียนตลอดเวลา 

 -  ท้ายชั่วโมง อาจารย์ตรวจความก้าวหน้าของโครงการเพ่ือวัดและประเมินผล 

๗.  แหล่งการเรียนรู้ 

 ใบความรู้ 

๘.  สื่อการเรียนรู้ 

 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 

๙.  การวัดผลประเมินผล 

 ๑)  ความตั้งใจ 

 ๒)  ความตรงต่อเวลา 

 ๓)  ท าชิ้นงานตามมอบหมาย 

๑๐.  การตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๑.  สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๒.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

 

 



๑๓.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๔.  สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา 

              

              

๑๕.  แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

 

ลงชื่อ      ผู้สอน 

                                                        (อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

 

ลงชื่อ      ผู้ตรวจ 

                                                                     (อาจารย์จุฑารัตน์  สิริวิบูลย์ผล) 

 

 

 

 

 

 



                                  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (คอมพิวเตอร์)                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

หน่วยการเรียนรู้ รอบรั้วริมวัง             เวลา  ๑  คาบเรียน      อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ 

๑.  ความคิดรวบยอด 

 เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX ที่นักเรียนได้เรียนรู้ เพ่ือ
น ามาใช้ในการออกแบบชิ้นงานที่มอบหมาย 

๒.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี 

 ๑  เข้าใจเห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร  
การแก้ปัญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

 ๒  ใช้เทคโนโลยีในการท างาน  การผลิต  การออกแบบ  การแก้ปัญหา  การสร้างงาน  การสร้างอาชีพ
สุจริต  อย่างมีความเข้าใจ  มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์  และมีความคิดสร้างสรรค์ 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

 ๑)  นักเรียนเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับชิ้นงาน 

 ๒)  นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม 

๔.  เนื้อหาการเรียนรู้ 

 นักเรียนเห็นคุณค่าของสถานที่ที่ส าคัญของไทยที่มีมาตั้งสมัยรัตนโกสินทร์ และน าเครื่องมือต่างๆ ที่
นักเรียนได้เรียนรู้จากโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX มาออกแบบประชาสัมพันธ์ตามความสามารถ
นักเรียนได้ 

๕.  บูรณาการกับวิชา 

 ทุกวิชา 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ชั้นน า 



 อาจารย์เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญของเกาะรัตนโกสินทร์เพ่ือให้นักเรียนเลือกน าข้อมูลไปใช้ในการ
ออกแบบเว็บเพจ ดังนี้ 

 -  โดยอาจารย์ผู้สอนรวบรวมข้อมูลเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องของนักเรียนทุกคน โดยให้นักเรียนเลือกน าข้อมูล
มาใช้ออกแบบหน้าเว็บเพจของตนตามความคิดสร้างสรรค์ของตน 

 -  สร้างเว็บเพจตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

 -  อาจารย์ผูสอนคอยให้ค าแนะน า และช่วยเหลือนักเรียน 

 -  ท้ายชั่วโมง อาจารย์ตรวจความก้าวหน้าของโครงการเพ่ือวัดและประเมินผล 

๗.  แหล่งการเรียนรู้ 

 ใบความรู้ 

๘.  สื่อการเรียนรู้ 

 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 

๙.  การวัดผลประเมินผล 

 ๑)  การตอบค าถาม ความตั้งใจ 

 ๒)  ความตรงต่อเวลา 

 ๓)  ท าชิ้นงานตามมอบหมาย 

๑๐.  การตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๑.  สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

              

              

 



๑๒.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๓.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๔.  สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา 

              

              

๑๕.  แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

 

ลงชื่อ      ผู้สอน 

                                                        (อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

 

ลงชื่อ      ผู้ตรวจ 

                                                                     (อาจารย์จุฑารัตน์  สิริวิบูลย์ผล) 

 

 

 



                                  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (คอมพิวเตอร์)                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

หน่วยการเรียนรู้ รอบรั้วริมวัง             เวลา  ๑  คาบเรียน      อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ 

๑.  ความคิดรวบยอด 

 เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX ที่นักเรียนได้เรียนรู้ เพ่ือ
น ามาใช้ในการออกแบบชิ้นงานที่มอบหมาย 

๒.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี 

 ๑  เข้าใจเห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร  
การแก้ปัญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

 ๒  ใช้เทคโนโลยีในการท างาน  การผลิต  การออกแบบ  การแก้ปัญหา  การสร้างงาน  การสร้างอาชีพ
สุจริต  อย่างมีความเข้าใจ  มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์  และมีความคิดสร้างสรรค์ 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

 ๑)  นักเรียนเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับชิ้นงาน 

 ๒)  นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม 

๔.  เนื้อหาการเรียนรู้ 

 นักเรียนเห็นคุณค่าของสถานที่ที่ส าคัญของไทยที่มีมาตั้งสมัยรัตนโกสินทร์ และน าเครื่องมือต่างๆ ที่
นักเรียนได้เรียนรู้จากโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX มาออกแบบประชาสัมพันธ์ตามความสามารถ
นักเรียนได้ 

๕.  บูรณาการกับวิชา 

 ทุกวิชา 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 -  สร้างเว็บเพจตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย 



 -  อาจารย์ผูสอนคอยให้ค าแนะน า และช่วยเหลือนักเรียน 

 -  ท้ายชั่วโมง อาจารย์ตรวจความก้าวหน้าของโครงการเพ่ือวัดและประเมินผล 

๗.  แหล่งการเรียนรู้ 

 ใบความรู้ 

๘.  สื่อการเรียนรู้ 

ใบกิจกรรม เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 

๙.  การวัดผลประเมินผล 

 ๑)  การตอบค าถาม ความตั้งใจ 

 ๒)  ความตรงต่อเวลา 

 ๓)  ท าชิ้นงานตามมอบหมาย 

๑๐.  การตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๑.  สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๒.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

 

 



๑๓.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๔.  สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา 

              

              

๑๕.  แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

 

ลงชื่อ      ผู้สอน 

                                                        (อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

 

ลงชื่อ      ผู้ตรวจ 

                                                                     (อาจารย์จุฑารัตน์  สิริวิบูลย์ผล) 

 

 

 

 

 

 



                                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (คอมพิวเตอร์)                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

หน่วยการเรียนรู้ รอบรั้วริมวัง             เวลา  ๑  คาบเรียน      อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ 

๑.  ความคิดรวบยอด 

 เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX ที่นักเรียนได้เรียนรู้ เพ่ือ
น ามาใช้ในการออกแบบชิ้นงานที่มอบหมาย 

๒.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี 

 ๑  เข้าใจเห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร  
การแก้ปัญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

 ๒  ใช้เทคโนโลยีในการท างาน  การผลิต  การออกแบบ  การแก้ปัญหา  การสร้างงาน  การสร้างอาชีพ
สุจริต  อย่างมีความเข้าใจ  มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์  และมีความคิดสร้างสรรค์ 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

 ๑)  นักเรียนเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับชิ้นงาน 

 ๒)  นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม 

๔.  เนื้อหาการเรียนรู้ 

 นักเรียนเห็นคุณค่าของสถานที่ที่ส าคัญของไทยที่มีมาตั้งสมัยรัตนโกสินทร์ และน าเครื่องมือต่างๆ ที่
นักเรียนได้เรียนรู้จากโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX มาออกแบบเพ่ือน าเสนอในรูปแบบของเว็บ
ไซท์ตามความสามารถนักเรียนได้ (ต่อเนื่อง) 

๕.  บูรณาการกับวิชา 

 ทุกวิชา 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 -  สร้างเว็บเพจตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย 



 -  อาจารย์ผูสอนคอยให้ค าแนะน า และช่วยเหลือนักเรียน 

 -  ท้ายชั่วโมง อาจารย์ตรวจความก้าวหน้าของโครงการเพ่ือวัดและประเมินผล 

๗.  แหล่งการเรียนรู้ 

 ใบความรู้ 

๘.  สื่อการเรียนรู้ 

 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 

๙.  การวัดผลประเมินผล 

 ๑)  การตอบค าถาม ความตั้งใจ 

 ๒)  ความตรงต่อเวลา 

 ๓)  ท าชิ้นงานตามมอบหมาย 

๑๐.  การตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๑.  สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๒.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๓.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              



๑๔.  สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา 

              

              

๑๕.  แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

 

ลงชื่อ      ผู้สอน 

                                                        (อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

 

ลงชื่อ      ผู้ตรวจ 

                                                                     (อาจารย์จุฑารัตน์  สิริวิบูลย์ผล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (คอมพิวเตอร์)                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

หน่วยการเรียนรู้ รอบรั้วริมวัง             เวลา  ๑  คาบเรียน      อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ 

๑.  ความคิดรวบยอด 

 เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX ที่นักเรียนได้เรียนรู้ เพ่ือ
น ามาใช้ในการออกแบบชิ้นงานที่มอบหมาย 

๒.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี 

 ๑  เข้าใจเห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร  
การแก้ปัญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

 ๒  ใช้เทคโนโลยีในการท างาน  การผลิต  การออกแบบ  การแก้ปัญหา  การสร้างงาน  การสร้างอาชีพ
สุจริต  อย่างมีความเข้าใจ  มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์  และมีความคิดสร้างสรรค์ 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

 ๑)  นักเรียนใช้เครื่องมือในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX เพ่ือใช้ในการ Upload ผลงาน
ของตนได้ 

 ๒)  นักเรียนสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

๔.  เนื้อหาการเรียนรู้ 

 กระบวนการ Upload คือ การน าเว็บไซท์ที่ได้ออกแบบไว้เครื่องขึ้น ไปเผยเพร่บนอินเตอร์เน็ต การ 
Upload ท าให้ที่โปรแกรม Dreamweaver โดยตรง 

๕.  บูรณาการกับวิชา 

 ทุกวิชา 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นน า 



 -  อธิบายความหมายของค าว่า “Upload” และค าว่า “Download” 

 -  อธิบายกระบวนการก่อนที่จะมีการอัพโหลดข้อมูลขึ้นไป ต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ โดย FTP 

 -  อาจารย์สอนและให้นักเรียนปฏิบัติตาม ขั้นตอนการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ FTP ดังนี้ 

 1.  เลือกค าสั่ง Site > Edit Site 

 2.  เลือกชื่อ Site ที่ต้องการ และคลิกปุ่ม Edit ดังรูป 

 

 3.  ในหน้าต่าง Site Definition คลิกแท็บ Advanced 

 4.  คลิกหัวข้อ Remote Info และก าหนดรายละเอียดของ FTP ลงไป ดังนี้ 

  -  Access เลือกการเชื่อมต่อเป็น FTP 

  -  Host Directory พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการอัพโหลดไฟล์ไปเก็บ 

  -  Login พิมพ์ชื่อล็อกอินของคุณตามที่ผุ้ให้บริการโฮสติ้งแจ้งมา 

  -  Password  พิมพ์รหัสผ่าน 

 5.  คลิกท่ีปุ่ม Test เพ่ือทดสอบการเชื่อมต่อ ถ้าเชื่อมต่อส าเร็จจะมีไดอะล๊อกบ๊อกซ์แจ้งว่า successfully 
จากนั้นตอบ OK 



 6.  คลิกท่ีปุ่ม Done ในหน้าต่าง Edit Site 

  -  เมื่อนักเรียนท าเสร็จแล้วให้นักเรียนตรวจสอบไฟล์ที่นักเรียนจะอัพโหลด 

  -  อาจารย์สอนและให้นักเรียนปฏิบัติตาม ขั้นตอนการ Upload ใน Dreamweaver ดังนี้ 

      1.  เลือกที่พาเนล Site ให้คลิกท่ีปุ่ม Connect to remote host  

      2.  คลิกเปลี่ยนมุมมองเป็น Local View เพ่ือแสดงไฟล์ของเว็บไซท์ในเครื่องของนักเรียน 

      3.  เลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด 

      4.  คลิกท่ีปุ่ม Put File  

      5.  จะปรากฎหน้าต่างการอัพโหลดไฟล์แสดงขึ้นมาจากนั้นก็รอการอัพโหลดจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์
ครบทุกไฟล์ที่เลือก 

      6.  คลิกเปลี่ยนมุมมอง Remote View จะเห็นรายชื่อไฟล์ที่อัพโหลดขึ้นไป ดังรูป 

 

 -  อาจารย์ผู้สอนคอยให้ค าแนะน า และช่วยเหลือนักเรียน 

๗.  แหล่งการเรียนรู้ 

 ห้องเรียน 

 



๘.  สื่อการเรียนรู้ 

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 

๙.  การวัดผลประเมินผล 

 ๑)  การตอบค าถาม ความตั้งใจ 

 ๒)  ความตรงต่อเวลา 

 ๓)  ท าชิ้นงานตามมอบหมาย 

๑๐.  การตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๑.  สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๒.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๓.  ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ 

              

              

๑๔.  สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา 

              

              



๑๕.  แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

              

              

 

ลงชื่อ      ผู้สอน 

                                                        (อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

 

ลงชื่อ      ผู้ตรวจ 

                                                                      (อาจารย์จุฑารัตน์  สิริวิบูลย์ผล) 

 

 

 


