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ชื่ อรายวิชา

แผนจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
รหัสวิชา 2204-2104

หมวดวิชาชีพ วิชาชีพสาขางาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จานวน 2 หน่ วยกิต
จานวนชั่วโมงรวม 72 ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจาแนกประเภทของสื่ อสิ่ งพิมพ์
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์
3. มีทกั ษะในการออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์และจัดองค์ประกอบศิลป์ ในสื่ อสิ่ งพิมพ์
4. ผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ดว้ ยโปรแกรมผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
5. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของสื่ อสิ่ งพิมพ์
2. การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ตามการใช้งาน
3. ผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ดว้ ยโปรแกรมผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานของสื่ อสิ่ งพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ การออกแบบสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ เทคนิคการใช้ภาพถ่ายในสื่ อสิ่ งพิมพ์ และการใช้โปรแกรมผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
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ตารางวิเคราะห์ คาอธิบายรายวิชา
ชื่ อวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104 จานวน 3 หน่ วยกิต
ระยะเวลาเรียน 18 สั ปดาห์ จานวน 4 ชั่วโมง / สั ปดาห์ รวมจานวน 72 ชั่วโมง
ลาดับ
ที่
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13

พฤติกรรมทีค่ าดหวังต่ อการเรียนการสอน 1 ครั้ง
ความรู้
ทักษะ
จิตพิสัย รวม(ชม.)
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับสื่ อสิ่ งพิมพ์
4
1
1
4
หลักการออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
4
1
1
8
กระบวนการพิมพ์
4
1
1
4
รู ้จกั กับโปรแกรม Indesign CS6
1
4
1
4
การจัดการไฟล์งานและเครื่ องมือพื้นฐาน
1
4
1
4
การทางานกับข้อความ
1
4
1
8
การปรับแต่งและจัดวางข้อความ
1
4
1
8
การวาดวัตถุประกอบ
1
4
1
8
การใช้งานวัตถุ
1
4
1
8
ความรู ้เรื่ องสี และการใช้งานสี
1
4
1
8
เทคนิคการปรับแต่งภาพ
1
4
1
8
การประเมินผลการเรี ยน
รวม
72
ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้

3
ตารางวิเคราะห์ การประเมินผลตามสภาพจริง

หน่ วยที่

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

เครื่ องมือวัดผล คะแนน

1.

ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับสื่ อสิ่ งพิมพ์

ข้อสอบอัตนัย

2

2.

หลักการออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์

ข้อสอบอัตนัย

2

3.

กระบวนการพิมพ์

ข้อสอบอัตนัย

2

หมายเหตุ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่
ไม่ผา่ นครู ผสู ้ อน
มอบหมายงานเพิ่มเติมเพื่อ
เป็ นการพัฒนาความรู ้และ
ทบทวนบทเรี ยนของ

4.

รู ้จกั กับโปรแกรม Indesign CS6

แบบประเมิน

2

5.

การจัดการไฟล์งานและเครื่ องมือพื้นฐาน

แบบประเมิน

2

6.

การทางานกับข้อความ

แบบประเมิน

2

7.

การปรับแต่งและจัดวางข้อความ

แบบประเมิน

2

8.

การวาดวัตถุประกอบ

แบบประเมิน

2

9.

การใช้งานวัตถุ

แบบประเมิน

2

10.

ความรู ้เรื่ องสี และการใช้งานสี

แบบประเมิน

2

11.

เทคนิคการปรับแต่งภาพ

แบบประเมิน

2

ผูเ้ รี ยน หากพบว่ายังไม่
ผ่านจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
อีก จัดสอนซ่อมเสริ มให้

4
แผนจัดการเรียนรู้
สั ปดาห์
หน่ วยการเรียนรู้ /เนื้อหา
ที่
1
บทที่ 1 ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับสื่ อสิ่ งพิมพ์
1. ประวัติการพิมพ์ท้ งั ในและต่างประเทศ
2.กระบวนการพิมพ์แบบดั้งเดิมและการพิมพ์ร่วม
สมัย
3. ประเภทของสื่ อสิ่ งพิมพ์
4. องค์ประกอบของสื่ อสิ่ งพิมพ์
5. หน้าที่ของสื่ อสิ่ งพิมพ์
6. บทบาทของสื่ อสิ่ งพิมพ์
2-3
บทที่ 2 หลักการออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
1. องค์ประกอบการออกแบบ
2. หลักการออกแบบ
3. การออกแบบหนังสื อพิมพ์
4. ต้นฉบับงานพิมพ์
5. เทคโนโลยีเตรี ยมต้นฉบับงานพิมพ์

4

บทที่ 3 กระบวนการพิมพ์
1. การเตรี ยมต้นฉบับก่อนการพิมพ์
2. ตัวพิมพ์
3. พื้นฐานทางสี
4. การแยกสี
5. ระบบการพิมพ์
6. หมึกพิมพ์
7. กระดาษ
8. การทาให้แล้วเสร็ จ

กิจกรรม
ให้นกั ศึกษาค้นคว้าหน่วยการเรี ยน
บรรยาย
อธิ บาย ยกตัวอย่าง
แสดงวิธีการปฏิบตั ิในแต่ ละหัวข้อ
การเรี ยนและให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิไป
พร้อมกัน
สรุ ปบทเรี ยน
แบบฝึ กหัด / ทดสอบ
ให้นกั ศึกษาค้นคว้าหน่วยการเรี ยน
บรรยาย
อธิ บาย ยกตัวอย่าง
แสดงวิธีการปฏิบตั ิในแต่ ละหัวข้อ
การเรี ยนและให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิไป
พร้อมกัน
สรุ ปบทเรี ยน
แบบฝึ กหัด / ทดสอบ
ให้นกั ศึกษาค้นคว้าหน่วยการเรี ยน
บรรยาย
อธิ บาย ยกตัวอย่าง
แสดงวิธีการปฏิบตั ิในแต่ ละหัวข้อ
การเรี ยนและให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิไป
พร้อมกัน
สรุ ปบทเรี ยน
แบบฝึ กหัด / ทดสอบ

5
สั ปดาห์
หน่ วยการเรียนรู้ /เนื้อหา
ที่
5
บทที่ 4 รู ้จกั กับโปรแกรม Indesign CS6
1. รู ้และเข้าใจในโปรแกรม Adobe InDesign
2. อธิ บายการเข้าสู่ โปรแกรม Adobe InDesign ได้
3. อธิ บายเกี่ยวกับแถบคาสัง่ ของโปรแกรม Adobe
InDesign ได้
4. อธิ บายเกี่ยวกับกล่องเครื่ องมือของโปรแกรม
Adobe InDesign ได้
5. อธิ บายเกี่ยวกับคอนโทรลพาเนลของโปรแกรม
Adobe InDesign ได้
6. อธิ บายเกี่ยวกับพาเนลควบคุมการทางานได้
7. สามารถจัดการกับหน้าต่างการทางานได้
8. สามารถกาหนดคียล์ ดั ได้
9. อธิ บายเกี่ยวกับโปรแกรมช่วยจัดการข้อความ
ภาษาไทยได้
6
บทที่ 5 การจัดการไฟล์งานและเครื่ องมือพื้นฐาน
1. รู ้และเข้าใจในโปรแกรม Adobe InDesign
2. อธิ บายการเข้าสู่ โปรแกรม Adobe InDesign ได้
3. อธิ บายเกี่ยวกับแถบคาสั่งของโปรแกรม Adobe
InDesign ได้
4. อธิ บายเกี่ยวกับกล่องเครื่ องมือของโปรแกรม
Adobe InDesign ได้
5. อธิ บายเกี่ยวกับคอนโทรลพาเนลของโปรแกรม
Adobe InDesign ได้
6. อธิ บายเกี่ยวกับพาเนลควบคุมการทางานได้
7. สามารถจัดการกับหน้าต่างการทางานได้
8. สามารถกาหนดคียล์ ดั ได้
9. อธิ บายเกี่ยวกับโปรแกรมช่วยจัดการข้อความ

กิจกรรม
- ให้นกั ศึกษาค้นคว้าประจาหน่ วย
การเรี ยน
- แบ่งกลุ่มให้ไปศึกษา
- บรรยาย
- แสดงวิธีทาและยกตัวอย่าง
- ให้นกั ศึกษาแสดงวิธีทา
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝึ กหัด/ทดสอบ

- ให้นกั ศึกษาค้นคว้าประจาหน่ วย
การเรี ยน
- แบ่งกลุ่มให้ไปศึกษา
- บรรยาย
- แสดงวิธีทาและยกตัวอย่าง
- ให้นกั ศึกษาแสดงวิธีทา
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝึ กหัด/ทดสอบ

6
สั ปดาห์
หน่ วยการเรียนรู้ /เนื้อหา
ที่
7-8
บทที่ 6 การทางานกับข้อความ
1. อธิ บายการสร้างข้อความประเภทต่างๆ ได้
2. บอกเกี่ยวกับการปรับแต่งข้อความแบบ Type on
Path ได้
3. รู ้จกั เกี่ยวกับข้อความใน Adobe InDesign
4. สามารถคัดลอกข้อความจากไฟล์โปรแกรมอื่นๆ
มาใช้งานได้
5. อธิบายการไหลของข้อความได้
6. อธิ บายเกี่ยวกับการใช้คอลัมน์ได้
7. สามารถตัดและรวมข้อความได้
8. สามารถแก้ไขข้อความในพื้นที่ Story Editor ได้
9-10
บทที่ 7 การปรับแต่งและจัดวางข้อความ
1. สามารถปรับแต่งอักษรจากพาเนล Charactor ได้
2. อธิ บายการปรับแต่งอักษรจาก Control Panel ได้
3. บอกวิธีการจัดเรี ยงข้อความได้
4. อธิบายการขึ้นต้นย่อหน้าด้วตัวอักษรขนาดใหญ่ได้
5. รู ้จกั เกี่ยวกับสไตล์ขอ้ ความ
6. สามารถการเปลี่ยนสี ขอ้ ความได้
7. อธิบายการนับคาในข้อความได้
11-12

บทที่ 8 การวาดวัตถุประกอบ
1. รู ้จกั เกี่ยวกับเส้นพาธ
2. สามารถการวาดเส้นตรงได้
3. สามารถวาดรู ปทรงแบบตายตัวได้
4. สามารถวาดรู ปทรงอย่างอิสระได้

กิจกรรม
- ให้นกั ศึกษาค้นคว้าประจาหน่ วย
การเรี ยน
- แบ่งกลุ่มให้ไปศึกษา
- บรรยาย
- แสดงวิธีทาและยกตัวอย่าง
- ให้นกั ศึกษาแสดงวิธีทา
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝึ กหัด/ทดสอบ

- ให้ นั ก ศึ ก ษาค้ น คว้ า ป ระจ า
หน่วยการเรี ยน
- บรรยาย
- แสดงวิธีทาและยกตัวอย่าง
- ให้นกั ศึกษาแสดงวิธีทา
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝึ กหัด/ทดสอบ
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝักหัด / ทดสอบ
- ให้ นั ก ศึ ก ษาค้ น คว้ า ป ระจ า
หน่วยการเรี ยน
- บรรยาย
- แสดงวิธีทาและยกตัวอย่าง
- ให้นกั ศึกษาแสดงวิธีทา
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝึ กหัด/ทดสอบ

7
สั ปดาห์
หน่ วยการเรียนรู้ /เนื้อหา
ที่
13-14 บทที่ 9 การใช้งานวัตถุ
1. อธิบายการเลือกและเคลื่อนย้ายวัตถุได้
2. สามารถปรับขนาดวัตถุได้
3. สามรถคัดลอก และวางวัตถุโดยใช้ Paste
in Place ได้
4. บอกวิธีการหมุนวัตถุโดยใช้ Rotating Tool ได้
5. สามารถบิด และการพลิกกลับด้านวัตถุได้
6. อธิบายการล็อควัตถุได้
7. อธิบายการคร็ อปรู ปภาพได้
8. สามารถลบวัตถุได้
9. อธิ บายการมาสก์วตั ถุได้
10. อธิ บายการรวมกลุ่ม และจัดลาดับการซ้อนวัตถุได้
11.สามารถจัดเรี ยงวัตถุได้
15-16

บทที่ 10 ความรู ้เรื่ องสี และการใช้งานสี
1. รู ้จกั โมเดลการมองเห็นสี ทวั่ ไป
2. บอกโหมดสี ที่ใช้งานโปรแกรม InDesign ได้
3. อธิ บายการใส่ สีให้วตั ถุได้
4. อธิบายการเลือกสี จาก Color Picker, พาเนล Color
และพาเนล Swatches ได้
5. สามารถทาการระบายสี ดว้ ยเครื่ องมือ Eyedropper
Tool ได้
6. สามารถการระบายสี แบบไล่โทนได้

กิจกรรม
- ให้ นั ก ศึ ก ษาค้ น คว้ า ป ระจ า
หน่วยการเรี ยน
- บรรยาย
- แสดงวิธีทาและยกตัวอย่าง
- ให้นกั ศึกษาแสดงวิธีทา
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝึ กหัด/ทดสอบ
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝักหัด / ทดสอบ

- ให้ นั ก ศึ ก ษาค้ น คว้ า ป ระจ า
หน่วยการเรี ยน
- บรรยาย
- แสดงวิธีทาและยกตัวอย่าง
- ให้นกั ศึกษาแสดงวิธีทา
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝึ กหัด/ทดสอบ
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝักหัด / ทดสอบ

8
สั ปดาห์
หน่ วยการเรียนรู้ /เนื้อหา
ที่
17-18 บทที่ 11 เทคนิคการปรับแต่งภาพ
1. รู ้และเข้าใจในการตั้งค่าการแสดงผล
2. อธิ บายการปรับแต่งภาพได้
3. สามารถจัดวางข้อความล้อมรอบรู ปภาพได้
4. อธิ บายการใช้งานเฟรมกับภาพได้
5. สามารถใส่ ภาพรวมกับข้อความได้

ประเมินผลผูเ้ รี ยน

กิจกรรม
- ให้ นั ก ศึ ก ษาค้ น คว้ า ป ระจ า
หน่วยการเรี ยน
- บรรยาย
- แสดงวิธีทาและยกตัวอย่าง
- ให้นกั ศึกษาแสดงวิธีทา
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝึ กหัด/ทดสอบ
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝักหัด / ทดสอบ
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แผนจัดการเรียนรู้
รายวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
ชื่ อเรื่ อง ความรู ้พ้น
ื ฐานเกี่ยวกับสื่ อสิ่ งพิมพ์

หน่ วยที่ 1
สอนครั้งที่ 1
จานวน 4 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
สื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นส่ วนหนึ่งของสื่ อสารมวลชน จาแนกได้ 2 ประเภทได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ที่กาหนดระยะ
เวลาการเผยแพร่ และไม่กาหนดระยะเวลาการเผยแพร่ สื่ อสิ่ งพิมพ์มีองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ เนื้ อหา ภาพ และ
การออกแบบหน้าที่สื่อสิ่ งพิมพ์ ได้แก่ ให้ขอ้ มูลข่าวสาร (to inform) ให้ความรู ้ความเข้าใจ (to educate) ให้ความ
คิดเห็น (to give an opinion) ให้ความบันเทิง (to entertain) และให้การโฆษณา (to advertise) ในประเด็นบทบาท
ของสื่ อสิ่ งพิมพ์ ได้แก่ สถาบันการศึกษา (Educational institute) ตลาดเสรี แห่งความคิด (Freedom of Opinion
market place) ผูเ้ ฝ้ายามข่าวสาร (Gatekeeper) และองค์กรควบคุมบรรทัดฐานสังคม (Society Norm Inspector)
2 . จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจและบอกลาดับประวัติการพิมพ์ท้ งั ในและต่างประเทศได้
2 . มีความรู ้ความเข้าใจและบอกความแตกต่างระหว่างกระบวนการพิมพ์แบบดั้งเดิม และการพิมพ์ร่วม
สมัยได้
3. มีความรู ้ความเข้าใจและจาแนกประเภทสื่ อสิ่ งพิมพ์ได้
4. มีความรู ้ความเข้าใจและบอกองค์ประกอบของสื่ อสิ่ งพิมพ์ได้
5. มีความรู ้ความเข้าใจและบอกหน้าที่ของสื่ อสิ่ งพิมพ์ได้
6. มีความรู ้ความเข้าใจและอธิ บายบทบาทของสื่ อสิ่ งพิมพ์ได้
3. สาระการเรี ยนรู้
1. ประวัติการพิมพ์ท้ งั ในและต่างประเทศ
2. กระบวนการพิมพ์แบบดั้งเดิมและการพิมพ์ร่วมสมัย
3. ประเภทของสื่ อสิ่ งพิมพ์
4. องค์ประกอบของสื่ อสิ่ งพิมพ์
5. หน้าที่ของสื่ อสิ่ งพิมพ์
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6. บทบาทของสื่ อสิ่ งพิมพ์
4. การวัดประเมินผล
ทักษะพิสัย
พุทธิพิสัย

มีกระบวนการวางแผน และปฏิบตั ิได้ตรงตามเป้ าหมายที่กาหนด
มีความจา ความเข้าใจ และการนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยน หรื อการใช้
ชีวติ ประจาวัน
จิตพิสัย
ปฏิ บตั ิได้ตามศักยภาพที่มีอยู่ ตรงต่อเวลา และสนใจในการสื บค้นหาความรู ้ ทุ กช่ วง
โอกาสเพื่อพัฒนาตนเอง
5. กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเรื่ อง สื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
4. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน (สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
1. ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
2. แบ่งกลุ่ม
3. ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
4. ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
5. รับการประเมิน
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
3. ฟังและจดบันทึก
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
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กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเรื่ อง การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
4. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน (สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
1. ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
2. แบ่งกลุ่ม
3. ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
4. ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
5. รับการประเมิน
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
3. ฟังและจดบันทึก
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
6. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
ค้นคว้าเกี่ยวกับ สื่ อสิ่ งพิมพ์
ขณะเรียน
1. แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษา
2. จดบันทึก สาระการเรี ยนรู ้
3. ทาใบงาน ตรวจสอบใบงาน แก้ไขใบงาน
4. ทบทวนเนื้อหา
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หลังเรียน
1. ร่ วมกันสรุ ปบทเรี ยน พร้อมบันทึกผลการสรุ ป แล้วลุกขึ้นนาเสนอกับครู ผสู ้ อน
2. ผูเ้ รี ยนและครู ผสู ้ อนร่ วมกันประเมินข้อสรุ ปของผูเ้ รี ยนที่ออกแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่
ถูกต้อง และครู ผสู ้ อนแสดงความชื่ นชมกับผูเ้ รี ยนทุกคนที่ออกแสดงความคิดเห็ นและมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมที่มอบหมาย
3. ทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
4. ร่ วมกันเฉลยแบบฝึ กหัด
7. สื่ อการเรียนการสอนประจาหน่ วย
1. หนังสื อเรี ยนวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
2. ใบความรู ้ประจาหน่วย
3. ใบงานและแบบฝึ กหัด
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
5. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
6. ซีดีสื่อการสอน
8. วัดผลประเมินผลประจาหน่ วย
1. สังเกตผูเ้ รี ยนมีความสนใจ เกิดความเข้าใจในสาระการเรี ยนรู ้ ตลอดจนแสดงความกระตือรื อร้นใน
การแสดงความคิดเห็นและสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ประจาหน่วย
2. ทาใบงานได้อย่างถูกต้อง ทันเวลาที่กาหนด ใบงานสะอาดและเป็ นระเบียบ
3. ผูเ้ รี ยนทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนได้ถูกต้อง โดยได้คะแนน 50% เป็ นอย่างต่า
9. กิจกรรมเสนอแนะประจาหน่ วย
1. ผูเ้ รี ยนต้องให้ความสนใจในการศึกษา เพื่อหาเทคนิ ค วิธีการ หรื อหลักการง่ายเพื่อให้หาคาตอบได้
อย่างถูกต้อง และรวดเร็ ว โดยการ ตั้งใจฟั งหลักการ เทคนิควิธีการที่ครู ผสู ้ อนสรุ ปในขณะที่ทาการสอน และนา
ข้อสงสัยซักถามครู ในการเรี ยนทุกครั้งที่เกิดความสับสน และไม่เข้าใจ
2. ผูม้ ีการทบทวนบทเรี ยน ตลอดเพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริ ง
3. ผูเ้ รี ยนหมัน่ ทาใบงาน แบบฝึ กหัด และแก้ไขข้อที่ผดิ ให้ถูกต้องเสมอ
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4. ผูเ้ รี ยนต้องสร้ างมโนภาพให้เกิ ดความคิดรวบยอดในสาระการเรี ยนรู ้ และเทคนิ ควิธีการพร้ อมกับ
ความจาเป็ นในการนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นโดยตนเองให้ได้เพื่อเกิดความรู ้ความเข้าใจอย่างแท้จริ งไม่ใช่เกิด
จากการท่องจา
เฉลยแบบฝึ กหัดท้ายบทที่ 1
1. จงสรุ ปประวัติการพิมพ์ท้ งั ในและต่างประเทศ พอเข้าใจ
ในต่ างประเทศการพิมพ์ ระยะแรก ชาวจีนได้ สลักตราประจาตระกูล หรื อสลักชื่ อบนงาช้ าง หรื อกระดูก
สัตว์ เพื่อทาแหวนและตราประทับ ต่ อมาใช้ กระดาษทาจากเยื่อไม้ และใช้ เขม่ าไฟเป็ นหมึก ขณะที่ชาวอียิปต์
ใช้ ถ่าน ชาวญีป่ ุ่ นใช้ แกะตัวพิมพ์ ด้วยไม้ แล้ วทาหมึกพิมพ์ บนกระดาษ จนกระทั่งชาวจีนได้ ใช้ ดินเหนียวปั้ น
เป็ นตัวพิมพ์ แล้ วเผาไฟ ชาวเกาหลีใช้ วิธีการหล่ อตัวพิมพ์ ส่ วนชาวยุโรปเริ่ มเลียนแบบไปพิมพ์ เป็ นบล็อกไม้
แล้ วระบายสี และเริ่ มมีการกัดแม่ พิมพ์ เป็ นร่ องลึกโดยใช้ ทองแดง จนกระทั่งชาวเยอรมันชื่ อ “กูเตนเบริ ก”
ได้ หล่ อตัวพิมพ์ โลหะ ซึ่ งเป็ นต้ นแบบระบบพืน้ นูน หรื อเลตเตอร์ เพรส จากนั้นได้ มกี ารพัฒนาการพิมพ์ พืน้
ราบ หรื อการพิมพ์ หิน
ในประเทศไทยเกิดการพิมพ์ จากคณะสอนศาสนานาเข้ ามาเพื่อการพิมพ์ คาสอนทางศาสนา
พัฒนาการหล่ อตัวพิมพ์ ภาษาไทยขึน้ ใช้ ในการพิมพ์

แล้ ว

2. กระบวนการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์แบบดั้งเดิมและร่ วมสมัย มีอะไรบ้าง
กระบวนการพิมพ์ ดั้งเดิม พิจารณาจากกระบวนการพิมพ์ ได้ ได้ แก่
1. กระบวนการวางแผนและการ 2. การเรี ยงพิมพ์และภาพ 3. การจัดแบบตัวพิมพ์ 4. การเตรี ยม
อาร์ ตเวิร์ค และ 5.
การเตรียมต้ นฉบับภาพ
กระบวนการพิมพ์ ร่วมสมัย เป็ นการประยุกต์ ซอฟท์ แวร์ คอมพิวเตอร์ มาใช้ ในงานกระบวนการพิมพ์ ได้ แก่
1. การเตรียมภาพ 2. ซอฟท์แวร์ การเตรียมตัวหนังสือ 3. ซอฟท์ แวร์ การตรวจคาถูกผิด และ 4. การ
ออกแบบจัดหน้ าและประกอบหน้ าต้ นฉบับ
3. สื่ อสิ่ งพิมพ์มีกี่ประเภท โดยใช้เกณฑ์การแผยแพร่ เป็ นตัวบ่งชี้
2 ประเภทได้ แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ ที่กาหนดระยะเวลาเผยแพร่ (Period) และ สื่ อสิ่ งพิมพ์ ที่ไม่ กาหนดระยะเวลา
เผยแพร่ (Non-period)

14
4. จงสรุ ปแนวคิดและสาระสาคัญเกี่ยวสื่ อสิ่ งพิมพ์ ที่กาหนดระยะเวลาเผยแพร่ ได้แก่

• จดหมายข่ าว เป็ นหนึ่งในองค์ ประกอบแบบจาลองการสื่ อสารมวลชน ประเภทสิ่ งพิมพ์ รายคาบ เป็ น
ตัวกลางเพื่อส่ งผ่ านเนือ้ หาไปสู่เป้าหมาย และยังเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงาน ในองค์ กรทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชน รวมทั้งเป็ นเครื่ องในการประสานสัมพันธ์ ในองค์ กรและนอกองค์ กร

• หนังสื อพิมพ์ เป็ นสิ่ งพิมพ์ ที่นาเสนอช้ อมูลข่ าวสาร ซึ่ งมีทั้งการเน้ นเชิ งคุณภาพ นาเสนอเนือ้ หาและ
ไปทางเรื่ องหนักสมอง นอกจากนีย้ งั มีการเน้ นปริ มาณยอดผู้อ่าน โดยนาเสนอเนือ้ หาเบาสมอง

• นิตยสาร เป็ นสิ่ งพิมพ์ ที่นาเสนอข้ อมูล และข่ าวสารที่เน้ นเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง อาชีพใดอาชีพหนึ่ง
หรื อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
5. จงสรุ ปแนวคิดและสาระสาคัญเกี่ยวสื่ อสิ่ งพิมพ์ ที่ไม่กาหนดระยะเวลาเผยแพร่ ได้แก่

• ใบปลิว เป็ นเอกสารที่นาเสนอข้ อมูลข่ าวสารบนกระดาษใบเดียว
• แผ่ นพับ เป็ นเอกสารที่นาเสนอข้ อมูลข่ าวสารบนกระดาษที่มกี ารพับหรื อเย็บเป็ นเล่ ม
• โปสเตอร์ เป็ นแผ่ นกระดาษใบเดียว ขนาดใหญ่ มเี นือ้ ความน้ อย ผู้อ่านที่เดินทางไปมาสามารถอ่ าน
ได้ สะดวก
6. จงสรุ ปองค์ประกอบสาคัญของสื่ อสิ่ งพิมพ์โดยสังเขป
องค์ ประกอบของสื่ อสิ่ งพิมพ์ มีส่วนสาคัญ 2 ประการได้ แก่ เนือ้ หาและการออกแบบ
7. จงอธิ บายหน้าที่สื่อสิ่ งพิมพ์ต่อไปนี้ พอเข้าใจ

•ให้ ข้อมูลข่ าวสาร (to inform) บอกข่ าวสาร เหตุการณ์ ที่เกิดขึน้
•ให้ ความคิดความเห็น (to give an opinion) สะท้ อนความคิ ดเห็นของคนในสังคม
•ให้ ความรู้ ความเข้ าใจ (to educate ให้ ความรู้ ความเข้ าใจกับวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่ งดีงามในสังคม
•ให้ การบันเทิง (to entertain) ให้ สิ่งที่เข้ ามาผ่ อนคลาย เป็ นเรื่ องเบาสมอง
•ให้ การโฆษณา (to advertise) เป็ นข้ อมูลในทางโน้ มน้ าว ชักชวน จูงใจให้ มผี ลทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
8. จงอธิ บายบทบาทสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่อไปนี้ พอเข้าใจ

• สถาบันการศึกษา (Educational institute) เป็ นหนังสื อ ตาราและเอกสารที่ให้ ข้อมูล และความรู้
• ตลาดเสรี แห่ งความคิด (Freedom of Opinion market place) เป็ นแหล่ งฐานการคิ ด การทา และการ
แก้ ไขปั ญหาได้
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แผนจัดการเรียนรู้
รายวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
ชื่ อเรื่ อง หลักการออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์

หน่ วยที่ 2
สอนครั้งที่ 2
จานวน 4 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
บทที่ผา่ นมาเราได้เรี ยนรู ้ถึงประเภท และองค์ประกอบของงานสื่ อสิ่ งพิมพ์กนั ไปแล้ว สาหรับเนื้อในบทนี้เราจะ
มาเรี ยนรู ้ถึงหลักการออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ เพื่อให้งานสิ่ งพิมพ์ของเราดูน่าสนใจ
2 . จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิบายองค์ประกอบการออกแบบได้
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถบอกหลักการออกแบบได้
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถบอกองค์ประกอบต้นฉบับงานพิมพ์ได้
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถระบุเทคโนโลยีเตรี ยมต้นฉบับงานพิมพ์ได้
5. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิบายการออกแบบหนังสื อพิมพ์ได้
3. สาระการเรี ยนรู้
1. องค์ประกอบการออกแบบ
2. หลักการออกแบบ
3. การออกแบบหนังสื อพิมพ์
4. ต้นฉบับงานพิมพ์
5. เทคโนโลยีเตรี ยมต้นฉบับงานพิมพ์
4. การวัดประเมินผล
ทักษะพิสัย

มีกระบวนการวางแผน และปฏิบตั ิได้ตรงตามเป้ าหมายที่กาหนด

พุทธิพิสัย

มีความจา ความเข้าใจ และการนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยน
หรื อการใช้ชีวติ ประจาวัน
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จิตพิสัย

ปฏิบตั ิได้ตามศักยภาพที่มีอยู่ ตรงต่อเวลา และสนใจในการสื บค้นหาความรู ้
ทุกช่วงโอกาสเพื่อพัฒนาตนเอง5. กิจกรรมการเรียนการสอน

5. กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเรื่ อง สื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
4. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน (สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
1. ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
2. แบ่งกลุ่ม
3. ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
4. ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
5. รับการประเมิน
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
3. ฟังและจดบันทึก
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเรื่ อง การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
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4. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน (สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
6. ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
7. แบ่งกลุ่ม
8. ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
9. ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
10. รับการประเมิน
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
3. ฟังและจดบันทึก
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
6. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
ค้นคว้าการออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
ขณะเรียน
1. แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษา
2. จดบันทึก สาระการเรี ยนรู ้
3. ทาใบงาน ตรวจสอบใบงาน แก้ไขใบงาน
4. ทบทวนเนื้อหา
หลังเรียน
1. ร่ วมกันสรุ ปบทเรี ยน พร้อมบันทึกผลการสรุ ป แล้วลุกขึ้นนาเสนอกับครู ผสู ้ อน
2. ผูเ้ รี ยนและครู ผสู ้ อนร่ วมกันประเมินข้อสรุ ปของผูเ้ รี ยนที่ออกแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่
ถูกต้อง และครู ผสู ้ อนแสดงความชื่ นชมกับผูเ้ รี ยนทุกคนที่ออกแสดงความคิดเห็ นและมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมที่มอบหมาย
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3. ทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
4. ร่ วมกันเฉลยแบบฝึ กหัด
7. สื่ อการเรียนการสอนประจาหน่ วย
1. หนังสื อเรี ยนวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
2. ใบความรู ้ประจาหน่วย
3. ใบงานและแบบฝึ กหัด
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
5. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
6. ซีดีสื่อการสอน
8. วัดผลประเมินผลประจาหน่ วย
1. สังเกตผูเ้ รี ยนมีความสนใจ เกิดความเข้าใจในสาระการเรี ยนรู ้ ตลอดจนแสดงความกระตือรื อร้นใน
การแสดงความคิดเห็นและสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ประจาหน่วย
2. ทาใบงานได้อย่างถูกต้อง ทันเวลาที่กาหนด ใบงานสะอาดและเป็ นระเบียบ
3. ผูเ้ รี ยนทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนได้ถูกต้อง โดยได้คะแนน 50% เป็ นอย่างต่า
9. กิจกรรมเสนอแนะประจาหน่ วย
1. ผูเ้ รี ยนต้องให้ความสนใจในการศึกษา เพื่อหาเทคนิค วิธีการ หรื อหลักการง่ายเพื่อให้หาคาตอบได้
อย่างถูกต้อง และรวดเร็ ว โดยการ ตั้งใจฟั งหลักการ เทคนิ ควิธีการที่ครู ผสู ้ อนสรุ ปในขณะที่ทาการ
สอน และนาข้อสงสัยซักถามครู ในการเรี ยนทุกครั้งที่เกิดความสับสน และไม่เข้าใจ
2. ผูม้ ีการทบทวนบทเรี ยน ตลอดเพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริ ง
3. ผูเ้ รี ยนหมัน่ ทาใบงาน แบบฝึ กหัด และแก้ไขข้อที่ผดิ ให้ถูกต้องเสมอ
4. ผูเ้ รี ยนต้องสร้ างมโนภาพให้เกิ ดความคิดรวบยอดในสาระการเรี ยนรู ้ และเทคนิ ควิธีการพร้ อมกับ
ความจาเป็ นในการนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิ ดขึ้ นโดยตนเองให้ได้เพื่ อเกิ ดความรู ้ ค วามเข้าใจอย่าง
แท้จริ งไม่ใช่เกิดจากการท่องจา
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เฉลยแบบฝึ กหัดท้ายบทที่ 2
1. จงบอกองค์ประกอบการออกแบบโดยสังเขป
การออกแบบ มีองค์ ประกอบต่ างๆ ได้ แก่ เส้ น รู ปทรง พืน้ ผิว พืน้ ที่ ขนาด ความเข้ มข้ นและสี
2. หลักการออกแบบ มีอะไรบ้าง อธิบายพอเข้าใจ
หลักการออกแบบ ได้ แก่ ความสมดุล จังหวะหรื อลีลา การเน้ นและเอกภาพ
การใช้ เรื่ องความสมดุล (Balance) ที่การกระจายนา้ หนักในการจัดวางองค์ ประกอบในหน้ างาน
ออกแบบ
การใช้ เรื่ องจังหวะหรื อลีลา (Rythm) ที่สร้ างสรรค์ องค์ ประกอบที่ซ้าๆ กันอาศัยความหลากหลาย
เรื่ องใช้ การเน้ น (Emphasis) ที่เกี่ยวข้ องกับสิ่ งที่ต้องการให้ ออกมาโดดเด่ นเพื่อการที่จะเห็นได้ เด่ นชัดก
ว่ องค์ ประกอบอื่น
เรื่ องความเป็ นเอกภาพ (Unity) ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดองค์ ประกอบทั้งหลาย ให้ ดูเสมือนเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน หรื อจัดให้ เข้ าด้ วยกัน ประหนึ่งเป็ นพวกเดียวกัน
3. จงบอกเทคโนโลยีเตรี ยมต้นฉบับงานพิมพ์ โดยสังเขป
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Hardware) และชุดคาสั่ง (Computer Software) ประกอบด้ วย คาสั่ง
ระบบปฏิ บัติการ (Operating System Software) คาสั่งพืน้ ฐานของระบบรั บ-ส่ ง (BIOS: Basic Input
Output System)
2. ชุดคาสั่ งในการสื่ อสารคนกับเครื่ อง เช่ น ดอส (DOS) ใช้ คา พยางค์ ฯลฯ เพื่อใช้ เขียนเป็ นคาสั่ง (CUI
: Command Line User Interface) หรื อวินโดวส์ (Windows) หรื อแมคอินทอช (MacIntosh) ใช้ รูป
ภาพกราฟิ กแทนคาสั่ง (GUI : Graphic User Interface)
3. ชุดคาสั่ งใช้ งาน (Application Software) เช่ น โปรแกรมเพื่อใช้ ออกแบบหรื อจัดหน้ า (Page Layout)
ใช้ เพื่อปรั บปรุ งตกแต่ งภาพ (Photo Retouch) ใช้ เพื่อสร้ างสรรค์ ภาพ อาจเป็ นการวาดหรื อเขียนภาพ
(Draw and Paint) เป็ นต้ น
4. ชุดคาสั่ งสาเร็ จรูปตรวจทานทางภาษา
ตรวจสอบไวยากรณ์

การใช้ โปรแกรมช่ วยในการค้ นหาคาและแทนที่คา

การ
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4. การเตรี ยมต้นฉบับทางการพิมพ์คืออะไร
เป็ นการจัดหน้ างานพิมพ์ จัดเตรี ยมภาพและตรวจความถูกต้ องของงานพิมพ์ ก่อนส่ งพิมพ์
5. การออกแบบหนังสื อพิมพ์โดยทัว่ ไป มีการออกแบบอะไรบ้าง ยกตัวอย่างและอธิ บาย
(1) การสร้ างสรรค์ ลาดับความสาคัญโดยใช้ กราฟิ ก เป็ นการสร้ างความกลมกลืนทางทัศนศิลป์ รวมทั้ง
เน้ นในเรื่ องความสมดุล และการตัดกัน
(2) รู ปแบบการจัดองค์ ประกอบโดยใช้ กราฟิ ก ได้ แก่
ขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ่ เพื่อสร้ างจุดสะดุดตาอยู่ด้านล่ าง ภาพประกอบขนาดเล็กจะอยู่ส่วนบน
ดังนั้นรายละเอียดอื่ นๆ ของกราฟิ ก เช่ น เนือ้ หาต่ าง ๆ จะอยู่ตรงกลางหรื อทางซ้ ายขวา
ขนาดใหญ่ ไปหาขนาดเล็ก โดยใช้ ภาพขนาดใหญ่ อยู่ส่วนบน เพื่อสร้ างความสนใจแก่ ผ้ อู ่ านได้
ส่ วนรายละเอียดอื่ นๆ ก็ทานองเดียวกันจะอยู่ตรงกลางหรื อด้ านซ้ ายขวา
แบบแนวนอนไปหาแนวตั้ง เป็ นลักษณะของการแบ่ งหน้ ากระดาษเป็ น 2 ส่ วน จะได้ พืน้ ที่
หน้ ากระดาษเป็ นแบบสมดุลและไม่ สมดุล เมื่อจัดหน้ าแบบแนวนอนไปหาแนวตั้ง ด้ านบนของ
หน้ ากระดาษเป็ นลักษณะเปิ ดกว้ าง และด้ านล่ างจะแคบเป็ นแนวตั้ง
แบบแนวตั้งไปหาแนวนอน เป็ นการออกแบบจัดหน้ าตรงข้ าม โดยด้ านบนของหน้ ากระดาษจะเป็ น
การแบ่ งเป็ นแท่ งแนวตั้ง ส่ วนด้ านล่ างจะเป็ นเนือ้ ที่กว้ าง ผู้อ่านจะถูกกาหนดให้ อ่านจากซ้ ายไปขวา
(3) การออกแบบจัดวางตาแหน่ งชื่ อหนังสื อพิมพ์ ควรจะทาให้ น่าประทับใจ เรี ยบง่ าย มีความน่ าอ่ าน
บริ เวณชื่ อหนังสื อพิมพ์ ควรใช้ พืน้ ที่ขาวหรื อว่ างขาวรอบชื่ อหนังสื อพิมพ์ ชื่ อหนังสื อพิมพ์ ควรอยู่
ด้ านบนสุดของหน้ าหนังสื อพิมพ์ และควรใช้ ขนาดความยาวตลอดทั้งหน้ า คือ ใช้ พืน้ ที่ให้ กว้ างจาก
ซ้ ายตลอดไปทางขวามือ เช่ น ถ้ าหนังสื อพิมพ์ กว้ าง 8 คอลัมน์ ควรวางชื่ อหนังสื อพิมพ์ ตลอด 8
คอลัมน์ แต่ บางฉบับใช้ เพียง 2, 3 หรื อ 4 คอลัมน์ กไ็ ด้ ส่วนที่เหลือเป็ นพืน้ ที่ว่าง
(4) การออกแบบตาแหน่ งคาอธิ บายภาพ โดยส่ วนใหญ่ แล้ วจะใช้ 2 บรรทัด นอกจากภาพประกอบที่
ขนาดใหญ่ ซึ่ งบรรจุลงในเนือ้ ที่มากกว่ า 3 คอลัมน์ คาอธิ บายภาพอาจแบ่ งเป็ น 2 หรื อมากกว่ า 2
คอลัมน์ การใช้ คาอธิ บายภาพกับตาแหน่ งของภาพควรวางให้ ใกล้ เคียงกัน คาอธิ บายภาพที่ดี ควร
วางใต้ ภาพ หรื ออาจะเป็ นด้ านซ้ าย หรื อด้ านขวาของภาพ เมื่อใช้ ภาพมากกว่ า 1 ภาพ ควรแยก
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คาอธิ บายแต่ ละภาพ ซึ่ งผู้อ่านจะได้ รับรู้ คาอธิ บายอย่ างทันทีทันใดเกี่ยวกับภาพนั้น
จาเป็ นต้ องกวาดสายตาไปหาอีกให้ เสียเวลา

โดยไม่

(5) การออกแบบวางตาแหน่ งชื่ อผู้เขียน โดยปกติจะอยู่ระหว่ างพาดหัวข่ าว และวรรคนา แต่ หนังสื อพิมพ์
ในประเทศไทยส่ วนใหญ่ ยงั ไม่ มกี ารระบุชื่อ ผู้เขียน หรื อผู้สื่อข่ าว แต่ มแี นวโน้ มว่ าต่ อไปจาเป็ นต้ อง
มีการระบุ ทั้งนีเ้ พื่อเป็ นการสร้ างความน่ าเชื่ อถือของข่ าว ว่ าข่ าวนั้นบุคคลใดเป็ นผู้รายงานข่ าว
เพราะชื่ อเสียงเกียรติประวัติ การรายงานข่ าวจะทาให้ ผ้ อู ่ านมีความศรั ทธาเชื่ อถือเอง
(6) การออกแบบวางตาแหน่ งชื่ อผู้เขียน ได้ แก่
ต้ นฉบับยาวและการออกแบบแนวนอน เมื่อต้ นฉบับมีความยาว ควรใช้ การออกแบบแนวนอน จะ
เหมาะสมกว่ าแนวดิ่ง เพราะว่ าถ้ าใช้ แนวดิ่งทาให้ ร้ ู สึกว่ ายาว ไม่ น่าอ่ าน ผิดกับจัดแนวนอน
ความรู้ สึกว่ าสั้นกว่ า
ต้ นฉบับยาวและการใช้ ขนาดคอลัมน์ กว้ าง ต้ นฉบับที่ยาว หากใช้ คอลัมน์ ขนาดกว้ าง จะใช้ เนือ้ ที่
น้ อยกว่ าคอลัมน์ แคบ และผู้อ่านมีความอยากอ่ านคอลัมน์ ขนาดกว้ างมากกว่ าคอลัมน์ แคบ
ต้ นฉบับยาวและการใช้ การพักสายตา ต้ นฉบับที่ยาว จะทาให้ เกิดพืน้ ที่สีเทามากขึน้ ควรใช้ สิ่งที่หยุด
ให้ พักสายตา ได้ แก่ การใช้ “อัญพจน์ ” โดยอ้ างบางส่ วนจากเนือ้ หา มาใส่ ในอัญประกาศ ซึ่ งอาจ
วางไว้ ตรงกลางคอลัมน์ หรื อใต้ หัวเรื่ อง หรื ออาจวางไว้ เหนือหัวเรื่ องด้ านซ้ าย หรื อขวาได้
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แผนจัดการเรียนรู้
รายวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
ชื่ อเรื่ อง กระบวนการพิมพ์

หน่ วยที3่
สอนครั้งที่ 3
จานวน 4 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
ในบทนี้ เราจะเรี ยนรู ้ถึงกระบวนการพิมพ์ ตั้งแต่การจัดเตรี ยมงานพิมพ์ ไปจนถึงการทาแม่แบบการ
พิมพ์ และการเข้าเล่มในตอนจบงานพิมพ์ ซึ่ งกระบวนการที่อยูใ่ นโรงพิมพ์น้ นั เราไม่สามารถเข้าไปดูแลได้
ทั้งหมด แต่สาหรับนักออกแบบกราฟิ ก จะต้องติดต่อประสานงานกับโรงพิมพ์ ได้แก่ การส่ งไฟล์งานพิมพ์ การ
ตรวจงานพิมพ์หลังจากสร้างแม่พิมพ์เสร็ จแล้วก่อนขึ้นแท่นพิมพ์งานทั้งหมด และตรวจการเรี ยงหน้าก่อนเข้าเล่ม
ซึ่ งจะแตกต่างกันตามชนิดของงานพิมพ์
2 . จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. มีความรู ้ และอธิ บายจาแนกการเตรี ยมต้นฉบับก่อนการพิมพ์ได้
2. มีความรู ้ และอธิบายถึงบริ บทเกี่ยวกับตัวพิมพ์ได้
3. มีความรู ้ และอธิบายถึงประเภทของสี ได้
4. มีความรู ้ และอธิ บายขั้นตอนและวิธีการแยกสี ได้
5. มีความรู ้ และอธิบายประเภทระบบการพิมพ์ได้
6. มีความรู ้ และอธิ บายบริ บทเกี่ยวหมึกพิมพ์ได้
7. มีความรู ้ และอธิบายจาแนกประเภทกระดาษ
8. มีความรู ้ และอธิ บายถึงขั้นตอนการทางานให้แล้วเสร็ จได้
3. สาระการเรี ยนรู้
1. การเตรี ยมต้นฉบับก่อนการพิมพ์
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2. ตัวพิมพ์
3. พื้นฐานทางสี
4. การแยกสี
5. ระบบการพิมพ์

6. หมึกพิมพ์

7. กระดาษ

8. การทาให้แล้วเสร็ จ

4. การวัดประเมินผล
ทักษะพิสัย

มีกระบวนการวางแผน และปฏิบตั ิได้ตรงตามเป้ าหมายที่กาหนด

พุทธิพิสัย

มีความจา ความเข้าใจ และการนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยน
หรื อการใช้ชีวติ ประจาวัน

จิตพิสัย

ปฏิบตั ิได้ตามศักยภาพที่มีอยู่ ตรงต่อเวลา และสนใจในการสื บค้นหาความรู ้
ทุกช่วงโอกาสเพื่อพัฒนาตนเอง

5. กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเรื่ อง สื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
4. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน (สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
6. ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
7. แบ่งกลุ่ม
8. ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
9. ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
10. รับการประเมิน
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
6. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
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7.
8.
9.
10.

นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
ฟังและจดบันทึก
ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเรื่ อง การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
4. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน (สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
11. ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
12. แบ่งกลุ่ม
13. ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
14. ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
15. รับการประเมิน
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
3. ฟังและจดบันทึก
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
6. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
ค้นคว้ากระบวนการพิมพ์
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ขณะเรียน
5. แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษา
6. จดบันทึก สาระการเรี ยนรู ้
7. ทาใบงาน ตรวจสอบใบงาน แก้ไขใบงาน
8. ทบทวนเนื้อหา
หลังเรียน
5. ร่ วมกันสรุ ปบทเรี ยน พร้อมบันทึกผลการสรุ ป แล้วลุกขึ้นนาเสนอกับครู ผสู ้ อน
6. ผูเ้ รี ยนและครู ผสู ้ อนร่ วมกันประเมินข้อสรุ ปของผูเ้ รี ยนที่ออกแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่
ถูกต้อง และครู ผสู ้ อนแสดงความชื่ นชมกับผูเ้ รี ยนทุกคนที่ออกแสดงความคิดเห็ นและมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมที่มอบหมาย
7. ทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
8. ร่ วมกันเฉลยแบบฝึ กหัด
7. สื่ อการเรียนการสอนประจาหน่ วย
7.
8.
9.
10.
11.
12.

หนังสื อเรี ยนวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
ใบความรู ้ประจาหน่วย
ใบงานและแบบฝึ กหัด
เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
ซีดีสื่อการสอน

8. วัดผลประเมินผลประจาหน่ วย
4. สังเกตผูเ้ รี ยนมีความสนใจ เกิดความเข้าใจในสาระการเรี ยนรู ้ ตลอดจนแสดงความกระตือรื อร้นใน
การแสดงความคิดเห็นและสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ประจาหน่วย
5. ทาใบงานได้อย่างถูกต้อง ทันเวลาที่กาหนด ใบงานสะอาดและเป็ นระเบียบ
6. ผูเ้ รี ยนทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนได้ถูกต้อง โดยได้คะแนน 50% เป็ นอย่างต่า
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9. กิจกรรมเสนอแนะประจาหน่ วย
5. ผูเ้ รี ยนต้องให้ความสนใจในการศึกษา เพื่อหาเทคนิค วิธีการ หรื อหลักการง่ายเพื่อให้หาคาตอบได้
อย่างถูกต้อง และรวดเร็ ว โดยการ ตั้งใจฟั งหลักการ เทคนิควิธีการที่ครู ผสู ้ อนสรุ ปในขณะที่ทาการสอน และนา
ข้อสงสัยซักถามครู ในการเรี ยนทุกครั้งที่เกิดความสับสน และไม่เข้าใจ
6. ผูม้ ีการทบทวนบทเรี ยน ตลอดเพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริ ง
7. ผูเ้ รี ยนหมัน่ ทาใบงาน แบบฝึ กหัด และแก้ไขข้อที่ผดิ ให้ถูกต้องเสมอ
8. ผูเ้ รี ยนต้องสร้ างมโนภาพให้เกิ ดความคิดรวบยอดในสาระการเรี ยนรู ้ และเทคนิ ควิธีการพร้ อมกับ
ความจาเป็ นในการนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นโดยตนเองให้ได้เพื่อเกิดความรู ้ความเข้าใจอย่างแท้จริ งไม่ใช่เกิด
จากการท่องจา
เฉลยแบบฝึ กหัด หน่ วยที่ 3
1. การเตรี ยมต้นฉบับก่อนการพิมพ์ มีอะไรบ้าง
1. การเตรี ยมต้ นฉบับภาพ
2. การเตรี ยมต้ นฉบับตัวหนังสื อ
3. การถ่ ายภาพการพิมพ์
4. การประกอบหน้ า
2. ตัวพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความเหมือน และ/หรื อต่างกัน หรื อไม่ อย่างไรอธิ บาย
โครงสร้ างตัวพิมพ์ จะมีแตกต่ างกันระหว่ างตัวพิมพ์ ภาษาอังกฤษกับตัวพิมพ์ ภาษาไทย ดังนี ้
ภาษาอังกฤษ แบ่ งตัวอักษรเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่
1. ระดับบนสุด เป็ นระดับอักษรตัวพิมพ์ เล็กที่มเี ส้ นหางบน เช่ น b d t h k l t ฯลฯ
2. ระดับกลาง

เป็ นระดับ อักษรตัวพิมพ์ เล็กที่ไม่ มเี ส้ นหางบนหรื อหางล่ าง เช่ น a c e m n o ฯลฯ

3. ระดับล่ าง

เป็ นระดับตัว อักษรตัวพิมพ์ เล็กที่มเี ส้ นหางล่ าง เช่ น p q y ฯลฯ ส่ วนตัวอักษรตัวพิมพ์
ใหญ่ มรี ะดับเดียวกันหมด

ภาษาไทย แบ่ งตัวอักษรเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่
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1. ระดับบนสุด เป็ นระดับวรรณยุกต์ เช่ น ่่ ่้ ่ ่ ฯลฯ
2. ระดับพยัญชนะที่มหี างบน ระดับสระอยู่ด้านบน และสระที่มหี างบน เช่ น ช ซ ป ฝ ฟ ศ ศ ส ฬ ฮ โ ไ ใ
่ิ ่ี ่ึ ่ื ฯลฯ
3. ระดับพยัญชนะและสระที่เสมอบรรทัด หรื อไม่ มหี างบนหรื อล่ าง เช่ น ก ข ค ง ะ า เ แ ฯลฯ
4. ระดับพยัญชนะที่มหี างล่ างและสระที่อยู่ด้านล่ าง เช่ น ญ ฎ ฐ ุ่ ู่ ฯลฯ

3. สี มีกี่ประเภท อะไรบ้าง สี ในการพิมพ์ คือ ประเภทใด
สีมี 2 ประเภท ได้ แก่ แม่ สีบวกและแม่ สีลบ สีที่ใช้ ในการพิมพ์ คือ สีลบ

4. จงบอกขั้นตอนและวิธีการแยกสี ที่จะทาแม่พิมพ์ ทั้ง 4 สี อย่างละเอียด
ในการแยกสีจะอาศัยหลักการผสมสีทั้งแม่ สีบวกและแม่ สีลบ มาประยุกต์ เป็ นแว่ นกรองแสง เพื่อเป็ นแว่ น
กรองสี และมุมเม็ดสกรี น โดยการถ่ ายฟิ ล์ มนั้น จะต้ องทาการถ่ าย 4 ครั้ ง ดังนี ้
1. ถ่ ายครั้ งที่ 1 เพื่อให้ ได้ ฟิล์ มสาหรั บแม่ พิมพ์ สีเหลือง (Yellow plate) ให้ ใช้ แว่ นสีนา้ เงิน (Blue filter)
และใช้ มมุ ของเม็ดสกรี น 10 องศา
2. ถ่ ายครั้ งที่ 2 เพื่อให้ ได้ ฟิล์ มสาหรั บแม่ พิมพ์ สีบานเย็น (Magenta plate) ให้ ใช้ แว่ นสีเขียว (Green
filter) และใช้ มมุ ของเม็ดสกรี น 75 องศา
3. ถ่ ายครั้ งที่ 3 เพื่อให้ ได้ ฟิล์ ม สาหรั บสีฟ้า (Cyan plate) ให้ ใช้ แว่ นสีแดง (Red filter) และใช้ มมุ ของ
เม็ดสกรี น 105 องศา
4. ถ่ ายครั้ งที่ 4 เพื่อให้ ได้ ฟิล์ ม สาหรั บสีดาให้ (่Black plate) ใช้ แว่ นทุกสีพร้ อมกัน และมุมของเม็ด
สกรี น 45 องศา
5. ระบบการพิมพ์มีอะไรบ้าง
การพิมพ์ แม่ พิมพ์ พืน้ นูน (Letter press), การพิมพ์ แม่ พิมพ์ พืน้ ลึก, การพิมพ์ แม่ พิมพ์ พืน้ ราบ, การพิมพ์
แม่ พิมพ์ พืน้ ฉลุ และการพิมพ์ ไร้ แรงกด
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6. หมึกพิมพ์มีคุณสมบัติอะไรบ้าง มีการแห้งกี่แบบ
คุณสมบัติของหมึกพิมพ์ มี 3 ประการ ได้ แก่ ความเหนียว (Viscosity) , การติดแน่ น (Tack) และลักษณะ
การแห้ ง (Drying quality)
การแห้ งมี 4 วิธี ได้ แก่
การระเหย (Evaporation) ส่ วนมากใช้ หมึกเหลวและจางในการพิมพ์ กราเวียร์ เพื่อให้ หมึกแห้ งเร็ ว
การอบด้ วยสารเคมี (Chemical curing) การเติมสารเร่ งปฏิ กิริยาทางเคมีเข้ าในหมึกก่ อนเริ่ มพิมพ์ มีวิธีอบ
ที่คล้ ายกัน คือ อบด้ วยแสงอุลต้ าไวโอเลต (Ultraviolet light)
การซึมซับ (Penetration) เป็ นหมึกพิมพ์ กับกระดาษทั้งหลายที่ดูดซึ มซับได้ ดี แต่ ไม่ เหมาะกับการพิมพ์
บนขวด พลาสติก หรื อฟอยด์
การจับก้อนด้ วยการอ๊ อกซิเดชัน (oxidation) เป็ นการแห้ งด้ วยการดูดอากาศออกซิ เจนเข้ ามาจะทาให้ อนู
ของหมึกจับกันเป็ นก้ อนแข็ง เพื่อยึดติดกับวัสดุที่พิมพ์ แต่ เป็ นกระบวนที่เป็ นไปอย่ างช้ า ๆ

7. กระดาษมีการพิจารณาความหนาอย่างไร
ใช้ นา้ หนักเป็ นตัวบ่ งชีค้ วามหนา ถ้ านา้ หนักมาก หมายถึง กระดาษมีความหนามาก กล่ าวคือ ใช้ กระดาษ
ขนาดหนึ่งตารางเมตร ชั่งดูว่าหนักท่ าไร เช่ น นา้ หนัก 70 กรั ม 80 กรั ม แสดงว่ ากระดาษ 80 กรั มหนา
กว่ า 70 กรั มเพราะนา้ หนักมากกว่ า

8. ขั้นตอนการทางานพิมพ์ให้แล้วเสร็ จ มีอะไรบ้าง
เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ ายในการปิ ดงาน ได้ แก่ การพับ การเข้ าเล่ ม การเย็บเล่ มและการเข้ าปก
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แผนจัดการเรียนรู้
รายวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
ชื่ อเรื่ อง รู ้จกั กับโปรแกรม InDesign

หน่ วยที3่
สอนครั้งที่ 3
จานวน 4 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
งานด้านสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ เช่น นิตยสาร วารสาร โบรชัวร์ หรื อแผ่นพับ และหนังสื อประเภทต่างๆ ที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั นั้น มีความเกี่ยวข้องกับโปรแกรม Adobe InDesign ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่สามารถออกแบบและสร้างสรรค์
ผลงานสิ่ งพิมพ์เหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ
2. ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รู ้และเข้าใจในโปรแกรม Adobe InDesign
อธิ บายการเข้าสู่ โปรแกรม Adobe InDesign ได้
อธิ บายเกี่ยวกับแถบคาสั่งของโปรแกรม Adobe InDesign ได้
อธิ บายเกี่ยวกับกล่องเครื่ องมือของโปรแกรม Adobe InDesign ได้
อธิ บายเกี่ยวกับคอนโทรลพาเนลของโปรแกรม Adobe InDesign ได้
อธิ บายเกี่ยวกับพาเนลควบคุมการทางานได้
สามารถจัดการกับหน้าต่างการทางานได้
สามารถกาหนดคียล์ ดั ได้
อธิ บายเกี่ยวกับโปรแกรมช่วยจัดการข้อความภาษาไทยได้
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3. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเรื่ อง สื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
4. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน (สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
11. ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
12. แบ่งกลุ่ม
13. ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
14. ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
15. รับการประเมิน
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
11. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
12. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
13. ฟังและจดบันทึก
14. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
15. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเรื่ อง การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
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4. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน (สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
16. ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
17. แบ่งกลุ่ม
18. ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
19. ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
20. รับการประเมิน
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
3. ฟังและจดบันทึก
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
4. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
1. ค้นคว้าคาเกี่ยวกับความสามารถโดยรวมของโปรแกรม InDesign
ขณะเรียน
1. ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตามในแต่ละหัวข้อการเรื ยน
2. ทาใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
3. ร่ วมกันเฉลยใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
4. จดบันทึก เทคนิค แนวการที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จากข้อแนะนาของครู ผสู ้ อน
5. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนตามความเป็ นจริ ง จากภูมิความรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
6. ผูเ้ รี ยนซักถามในหัวข้อที่สงสัยในเนื้อหาการเรี ยนรู ้

5. สื่ อการเรียนการสอน
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1. หนังสื อประกอบการเรี ยนวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
2. แฟ้มสะสมผลงาน
3. ใบความรู ้ประจาหน่วย
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
5. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
6. ซีดีสื่อการสอนเรื่ องระบบฐานข้อมูล

6. วัดผลประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายเสร็ จทันเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามและสรุ ปผลงานได้อย่างถูกต้อง
3. ทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนเสร็ จทันเวลาที่กาหนดและถูกต้อง
4. สนใจกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ ตอบคาถาม สรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ และกล้าแสดงความคิดเห็น

7. กิจกรรมเสนอแนะ
ถ้าผูเ้ รี ยนมีการเตรี ยมตัวในการเรี ยนที่ดี เช่น อ่าน และทาการศึกษาหนังสื อเกี่ยวกับหน่วยการเรี ยนมาก
ก่อน ถึ งชั่วโมงเรี ยน ผูเ้ รี ยน จะสามารถเรี ยน และทากิ จกรรมต่าง ๆ ที่ครู ผูส้ อนมอบหมาย ได้อย่างมีความสุ ข
และเกิดความชอบ และสนุกกับการเรี ยนในชั้นเรี ยน

เฉลยแบบฝึ กหัดหน่ วยที่ 4
ตอนที่ 1 จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. การเตรี ยมเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้งโปรแกรม InDesign มีอะไรบ้าง
1. ซีพียู Intel Pentium 4, Intel Core Duo หรื อมีคุณสมบัติเทียบเท่ า
2. ระบบปฏิ บัติการ Windows XP Service Pack 2 ขึน้ ไป หรื อ Windows 7
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3. หน่ วยความจา 512 MB ขึน้ ไปสาหรั บ Windows XP และ 1 GB ขึน้ ไปสาหรั บ Windows 7
4. พืน้ ที่บนฮาร์ ดดิสก์ 1.8 GB สาหรั บการติดตั้งโปรแกรม (เพื่อประสิ ทธิ ภาพการทางานที่ดีขึน้ ควรมีพืน้ ที่
4 GB ขึน้ ไป)
2. Menu Bar ในโปรแกรม InDesign มีอะไรบ้าง จงอธิบายมาพอเข้าใจ
file

เป็ นคาสั่งการทางานเกี่ยวกับไฟล์ เช่ น การเปิ ดไฟล์ (Open), ปิ ดไฟล์ (Close), การบันทึกไฟล์
(Save) นอกจากนีย้ งั เกี่ยวข้ องกับการนาไฟล์ เข้ ามาใช้ (Place) และกาหนดคุณสมบัติของไฟล์
(Document Setup)

Edit

เป็ นคาสั่งเกี่ยวกับการปรั บแต่ งต่ างๆ เช่ น การย้ อนกลับการทางาน (Undo/Redo), การตัด (Cut),
การทาสาเนาหรื อคัดลอก (Copy), การวาง (Paste) และการกาหนดค่ าการทางานพืน้ ฐานของ
โปรแกรม (Preference)

Layout เป็ นคาสั่งที่เกี่ยวกับการวางหน้ าเอกสารทั้งหมด เช่ น เพิ่มหน้ าเอกสาร (Add Page), กาหนด
ระยะเส้ นไกด์ และจัดคอลัมน์ (Magins & Columns), เลื่อนไปยังหน้ าต่ างๆ (Go to page),
การกาหนดเลขหน้ า (Numbering & Section options)
Type เป็ นคาสั่งที่เกี่ยวกับการทางานกับตัวอักษร
Object เป็ นคาสั่งเกี่ยวกับการจัดการออบเจ็กต์ ทั้งหมด เช่ น คาสั่งในการจัดกลุ่ม (Group), การจัดลาดับ
(Arrange) และการปรั บแต่ ง (Transform) รวมไปถึงการใส่ เอฟเฟ็ กต์ เพิ่มเติม
Table เป็ นคาสั่งเกี่ยวกับการใช้ งานตาราง ตั้งแต่ การสร้ าง และการปรั บแต่ งรู ปแบบของตาราง
View กาหนดมุมมองการแสดงภาพในรู ปแบบต่ างๆ เช่ น การขยายดูภาพใกล้ ๆ
Window จัดการแต่ ละหน้ าต่ างที่ปรากฏบนหน้ าจอของโปรแกรม เพื่อช่ วยให้ ทางานได้ สะดวกขึน้
Help รวบรวมวิธีการใช้ งานและคาแนะนาเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe InDesign
3. จงอธิบายวิธีการสร้างและลบคียล์ ดั มาพอเข้าใจ
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วิธีการสร้ างคีย์ลัด
1. เลือกคาสั่ง Edit->Keyboard Shortcuts...
2. สร้ างชุดคีย์ลัดขึน้ มาใหม่ โดยคลิกปุ่ ม New Set...
3. ตั้งชื่ อให้ กับชุดคีย์ลัดใหม่ ที่สร้ างในช่ อง Name และเลือกกาหนดชุดคีย์ลัดอ้ างอิงที่ Based on Set เพื่อใช้
เป็ นคีย์ลัดต้ นแบบของคีย์ลัดที่เราสร้ างขึน้
4. คลิกปุ่ ม OK ชื่ อของชุดคีย์ลัดที่สร้ างจะปรากฏอยู่ที่หัวข้ อ Set ในหน้ าต่ าง Keyboard Shortcuts
5. เลือกคาสั่งที่ต้องการสร้ างคีย์ลัดที่ช่อง Command ซึ่ งจะปรากฏคีย์ลัดเดิมที่ช่อง Current Shotcuts
6. คลิกเมาส์ เลือกที่ New Shortcut และกดคีย์ที่ต้องการตั้งเป็ นคีย์ลัด ตัวอย่ างกาหนดเป็ นปุ่ ม 1
7. เมื่อกาหนดคีย์ลัดต่ างๆ เรี ยบร้ อยคลิกปุ่ ม OK เพื่อตกลงใช้ งานตามค่ าที่ตั้งไว้
วิธีการลบคีย์ลัด
1. เลือกคาสั่ง Edit->Keyboard Shortcuts...
2. คลิกเลือกชื่ อของชุดคีย์ลัดที่ต้องการลบ
3. คลิกเมาส์ ที่ปุ่ม Delete Set
4. ปรากฏหน้ าต่ างถามว่ า ต้ องการลบคีย์ลัดที่เราเลือกไว้ หรื อไม่ คลิกที่ Yes
4. การใช้งานโปรแกรม Kokai ร่ วมกับ InDesign มีข้ นั ตอนอย่างไร จงอธิบาย
1.ดับเบิล้ คลิกที่ไอคอนโปรแกรม Kokai บนหน้ าเดสก์ ทอ็ ป เพื่อเปิ ดใช้ งานโปรแกรมก่ อนที่จะเปิ ด
โปรแกรม InDesign
2. เปิ ดโปรแกรม InDesign ขึน้ มา โปรแกรม Kokai จะทางานร่ วมกับ InDesign ทันที เพื่อช่ วยในการตัดคา
และแก้ ปัญหาสระลอยในการใช้ งานตัวอักษรภาษาไทย
3. เมื่อต้ องการเลิกใช้ งานโปรแกรม ต้ องปิ ดโปรแกรม InDesign ก่ อนที่จะปิ ดโปรแกรม Kokai ทุกครั้ ง
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5. จงบอกส่ วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม InDesign

5.1 คือ สัญลักษณ์ ของโปรแกรม InDesign
5.2 คือ แถบคาสั่ง (Menu Bar)
5.3 คือ แถบคอนโทรลพาเนล (Control Panel)
5.4 คือ พาเนลต่ างๆ (Dock Panel) ที่รวบรวมคุณสมบัติการทางาน
5.5 คือ กล่ องเครื่ องมือ (Tool Box)
5.6 คือ พืน้ ที่การทางาน (Art Board)
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แผนจัดการเรียนรู้
รายวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
ชื่ อเรื่ อง การจัดการไฟล์งานและเครื่ องมือพื้นฐาน

หน่ วยที่ 6
สอนครั้งที่ 6
จานวน 4 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
เป็ นการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการจัดการกับชิ้นงาน ตั้งแต่ข้ นั ตอนในการสร้างไฟล์งาน, การเปิ ดไฟล์งาน, การ
บันทึกไฟล์งาน และการปิ ดไฟล์งาน รวมถึงการเพิ่ม และการลดจานวนหน้า ซึ่ งเป็ นการจัดการขั้นพื้นฐานกับ
ไฟล์งาน

2. ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อธิ บายเกี่ยวกับเรื่ องการสร้างไฟล์งานได้
สามารถบันทึกไฟล์งานได้
อธิ บายเกี่ยวกับการปิ ดไฟล์งานได้
สามารถเปิ ดไฟล์งานเดิมได้
สามารถเพิ่มและลดจานวนหน้าได้
สามารถทาการย้ายหน้ากระดาษได้
อธิ บายการย่อและขยายมุมมองได้
สามารถใช้คาสั่งยกเลิก Undo/Revert ได้
อธิบายการใช้งานเครื่ องมือวัดได้

3. กิจกรรมการเรียนรู้
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กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเรื่ อง สื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
4. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน (สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
16. ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
17. แบ่งกลุ่ม
18. ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
19. ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
20. รับการประเมิน
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
16. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
17. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
18. ฟังและจดบันทึก
19. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
20. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเรื่ อง การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
4. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน (สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
21. ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
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22. แบ่งกลุ่ม
23. ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
24. ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
25. รับการประเมิน
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
3. ฟังและจดบันทึก
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
4. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
1. ค้นคว้าคาเกี่ยวกับความสามารถโดยรวมของการจัดการไฟล์งานและเครื่ องมือพื้นฐาน
ขณะเรียน
1. ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตามในแต่ละหัวข้อการเรื ยน
2. ทาใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
3. ร่ วมกันเฉลยใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
4. จดบันทึก เทคนิค แนวการที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จากข้อแนะนาของครู ผสู ้ อน
5. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนตามความเป็ นจริ ง จากภูมิความรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
6. ผูเ้ รี ยนซักถามในหัวข้อที่สงสัยในเนื้อหาการเรี ยนรู ้
5. สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อประกอบการเรี ยนวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
2. แฟ้มสะสมผลงาน
3. ใบความรู ้ประจาหน่วย
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
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5. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
6. ซีดีสื่อการสอนเรื่ องระบบฐานข้อมูล
6. วัดผลประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายเสร็ จทันเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามและสรุ ปผลงานได้อย่างถูกต้อง
3. ทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนเสร็ จทันเวลาที่กาหนดและถูกต้อง
4. สนใจกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ ตอบคาถาม สรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ และกล้าแสดงความคิดเห็น
7. กิจกรรมเสนอแนะ
ถ้าผูเ้ รี ยนมีการเตรี ยมตัวในการเรี ยนที่ดี เช่น อ่าน และทาการศึกษาหนังสื อเกี่ยวกับหน่วยการเรี ยนมาก
ก่อน ถึ งชั่วโมงเรี ยน ผูเ้ รี ยน จะสามารถเรี ยน และทากิ จกรรมต่าง ๆ ที่ครู ผูส้ อนมอบหมาย ได้อย่างมีความสุ ข
และเกิดความชอบ และสนุกกับการเรี ยนในชั้นเรี ยน

เฉลยแบบฝึ กหัดหน่ วยที่ 5
ตอนที่ 1 จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. จงบอกขั้นตอนการสร้างไฟล์งาน โดยใช้ Template
1. คลิกที่ Start->All Programs->Adobe InDesign เพื่อเปิ ดโปรแกรม Adobe InDesign
2. คลิกที่เมนู File->New->Document from Template เพื่อเปิ ดหน้ าต่ าง Templates ขึน้ มา
3. ปรากฏหน้ าต่ าง Adobe Bridge คลิกเลืิอกหมวดหมู่งานพิมพ์ ในโฟลเดอร์ ที่ต้องการจากแท็บ Content
ได้ แก่ Book, Brochures, Business Sets, Catalog, Cd-Dvd, Certificate, Community, Newspaper และ
อื่นๆ
4. คลิกเลือกรู ปแบบงานพิมพ์ ที่ต้องการ
5. ปรากฏไฟล์ งานพิมพ์ ที่เป็ นใบงานนาเสนอ ดับเบิล้ คลิกเพื่อเปิ ดชิ ้นงานตัวอย่ างที่ต้องการขึน้ มาใช้ งาน
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2. คาสั่งที่ใช้ในการย่อ-ขยายมีอะไรบ้าง และมีความหมายอย่างไร
Zoom In

ขยายมุมมองของหน้ ากระดาษให้ เพิ่มขึน้ 1 ขัน้ เช่ น จากเดิม 50% จะเพิ่มขึน้
เป็ น 75%

Zoom Out

ลดมุมมองของหน้ ากระดาษลง 1 ขัน้ เช่ น จากเดิม 50% จะลดลงเป็ น 25%

Fit Page in Window

แสดงมุมมองของหน้ ากระดาษเดี่ยว (Page) ให้ มขี นาดพอดีกับ
หน้ าต่ างโปรแกรม

Fit Spread in Window แสดงมุมมองของหน้ ากระดาษคู่ (Spread) ให้ มขี นาดพอดีกับ
หน้ าต่ างโปรแกรม
Actual Size

แสดงมุมมองของหน้ ากระดาษที่ระยะ 100%

Entire Pasteboard

แสดงองค์ ประกอบทั้งหมดในงานพิมพ์ รวมทั้งพืน้ ที่รอบข้ างทั้งหมด

3. การยกเลิกการกระทาที่ไม่ตอ้ งการมีกี่แบบ อะไรบ้าง
มี 2 แบบ คือ
1. ยกเลิกการกระทาครั้ งล่ าสุ ดด้ วยคาสั่ ง Undo
โปรแกรมจดจาการกระทาครั้ งล่ าสุดเอาไว้ เราสามารถยกเลิกการกระทาครั้ งล่ าสุดได้ โดยใช้ คาสั่ง Undo
แต่ คาสั่ง Undo จะเปลี่ยนไปตามการกระทาที่เราได้ ทาลงไป เช่ นหากเราลบอะไรไป ก็จะปรากฏคาสั่ง Undo
Clear แต่ หากเราพิมพ์ หรื อแก้ ไขข้ อความใดๆ ก็จะปรากฏเป็ น Undo Typing
2. ยกเลิกการกระทาหลังการบันทึกไฟล์
เมื่อเราแก้ ไขงานพิมพ์ ไปแล้ วรู้ สึกไม่ ชอบ เราสามารถยกเลิกการกระทาทั้งหมดที่เกิดขึน้ หลังการบันทึก
ไฟล์ งานพิมพ์ นี ้ โดยใช้ คาสั่ง Revert เพื่อให้ งานพิมพ์ กลับไปเหมือนกับตอนที่ได้ บันทึ กไว้ ครั้ งล่ าสุด
4. เส้นไกด์มีท้ งั หมดกี่ชนิด อะไรบ้าง
ชนิดของเส้ นไกด์ มที ั้งหมด 3 ชนิดได้ แก่
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1. เส้ นไกด์ ที่เกิดจากระยะห่ างจากขอบกระดาษ (Margin guide)
2. เส้ นไกด์ ที่เกิดจากการแบ่ งคอลัมน์ (Column guide)
3. เส้ นไกด์ ที่สร้ างขึน้ จากแถบไม้ บรรทัด (Ruler guide)
5. เส้นไกด์ที่เกิดจากการแบ่งคอลัมน์คืออะไร มีข้ นั ตอนในการสร้างอย่างไร
คือเส้ นไกด์ ที่ใช้ แบ่ งหน้ ากระดาษออกเป็ นหลายคอลัมน์ เพื่อช่ วยในการแบ่ งขอบเขตในการจัดวางเนือ้ หา
ทั้งข้ อความ และภาพใช้ ควบคุมการไหลของข้ อความที่เป็ น Text blocks โดยมีขนั้ ตอนในการสร้ าง ดังนี ้
1. คลิกเลือกแท็บ Pages Panel แล้ วคลิกเลือกหน้ ากระดาษที่ต้องการแบ่ งคอลัมน์
2. เลือกคาสั่ง Layout->Margins and Columns
3. ปรากฏหน้ าต่ าง Margins and Columns จากนั้นให้ เรากาหนดจานวนของคอลัมน์ ในช่ อง Number และ
ระยะห่ างของของคอลัมน์ ในช่ อง Gutter (จากตัวอย่ างจะเป็ นการกาหนดคอลัมน์ ของงานพิมพ์ หน้ าคู่ ซึ่ ง
กาหนดจานวนคอลัมน์ 3 คอลัมน์ และกาหนดระยะห่ างของคอลัมน์ เท่ ากับ 0.25 นิว้ )
Number : จานวนของคอลัมน์ ที่เราต้ องการ
Gutter : ระยะห่ างที่เป็ นช่ องว่ างระหว่ างคอลัมน์ 4. คลิกเมาส์ ที่ปุ่ม OK เพื่อตกลงใช้ ค่าที่กาหนด
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แผนจัดการเรียนรู้

หน่ วยที่ 6

รายวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์

สอนครั้งที่ 7-8

ชื่ อเรื่ อง การทางานกับข้อความ

จานวน 4 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
เรี ยนรู ้การทางานกับข้อความในขั้นพื้นฐาน เป็ นส่ วนที่สาคัอย่างมากในการสร้างงานพิมพ์ โดยเริ่ ม
เรี ยนรู ้ต้ งั แต่การสร้างข้อความ และการทางานกับข้อความที่สร้างไว้
2. ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิ บายการสร้างข้อความประเภทต่างๆ ได้
2. บอกเกี่ยวกับการปรับแต่งข้อความแบบ Type on Path ได้
3. รู ้จกั เกี่ยวกับข้อความใน Adobe InDesign
4. สามารถคัดลอกข้อความจากไฟล์โปรแกรมอื่นๆ มาใช้งานได้
5. อธิบายการไหลของข้อความได้
6. อธิ บายเกี่ยวกับการใช้คอลัมน์ได้
7. สามารถตัดและรวมข้อความได้
8. สามารถแก้ไขข้อความในพื้นที่ Story Editor ได้
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3. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเรื่ อง สื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
4. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน (สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
21. ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
22. แบ่งกลุ่ม
23. ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
24. ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
25. รับการประเมิน
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
21. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
22. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
23. ฟังและจดบันทึก
24. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
25. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเรื่ อง การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
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4. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน (สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
26. ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
27. แบ่งกลุ่ม
28. ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
29. ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
30. รับการประเมิน
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
3. ฟังและจดบันทึก
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
4. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
1. ค้นคว้าคาเกี่ยวกับการทางานกับข้อความ
ขณะเรียน
1. ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตามในแต่ละหัวข้อการเรื ยน
2. ทาใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
3. ร่ วมกันเฉลยใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
4. จดบันทึก เทคนิค แนวการที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จากข้อแนะนาของครู ผสู ้ อน
5. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนตามความเป็ นจริ ง จากภูมิความรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
6. ผูเ้ รี ยนซักถามในหัวข้อที่สงสัยในเนื้อหาการเรี ยนรู ้
5. สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อประกอบการเรี ยนวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
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2. แฟ้มสะสมผลงาน
3. ใบความรู ้ประจาหน่วย
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
5. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
6. ซีดีสื่อการสอนเรื่ องระบบฐานข้อมูล
6. วัดผลประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายเสร็ จทันเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามและสรุ ปผลงานได้อย่างถูกต้อง
3. ทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนเสร็ จทันเวลาที่กาหนดและถูกต้อง
4. สนใจกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ ตอบคาถาม สรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ และกล้าแสดงความคิดเห็น
7. กิจกรรมเสนอแนะ
ถ้าผูเ้ รี ยนมีการเตรี ยมตัวในการเรี ยนที่ดี เช่น อ่าน และทาการศึกษาหนังสื อเกี่ยวกับหน่วยการเรี ยนมาก
ก่อน ถึ งชั่วโมงเรี ยน ผูเ้ รี ยน จะสามารถเรี ยน และทากิ จกรรมต่าง ๆ ที่ครู ผูส้ อนมอบหมาย ได้อย่างมีความสุ ข
และเกิดความชอบ และสนุกกับการเรี ยนในชั้นเรี ยน
เฉลยแบบฝึ กหัดหน่ วยที่ 6
ตอนที่ 2 จงทาเครื่ องหมาย ล้อมรอบตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดคือรู ปแบบของข้อความในโปรแกรม InDesign
ก. Text Form

ข. Text Block

ค. Text Book

ง. Text Box

2. ข้อใดไม่ ใช่ รูปแบบของ Frame Tool
ก. Rectangle Tool

ข. Polygon Frame Tool

ค. Ellipse Frame Tool

ง. Rectangle Frame Tool

3. การใช้เมาส์คลิกที่เส้นตั้งฉาก บนเส้นพาธตรงกลางข้อความ และคลิกลากไปอีกด้านของพาธ
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หมายถึงการกระทาใด
ก. ดึงข้อความ

ข. แก้ไขข้อความ

ค. วางข้อความ

ง. พลิกกลับข้ อความ

4. การจัดวางตัวอักษรให้ต้ งั ตรง ไม่เอียงตามเส้นพาธ หมายถึงคาสัง่ ใดในหน้าต่าง Type on a Path
Options
ก. Skew

ข. Gravity

ค. 3D Ribbon

ง. Rainbow

5. การจัดวางตัวอักษรให้บิดเอียงดูมีมิติ หมายถึงคาสั่งใดในหน้าต่าง Type on a Path Options
ก. Skew

ข. Gravity

ค. 3D Ribbon

ง. Rainbow

6. เป็ นการจัดวางตัวอักษรให้เอียง และตั้งฉากสัมพันธ์กบั ความโค้งของเส้นพาธ หมายถึงคาสัง่ ใดใน
หน้าต่าง Type on a Path Options
ก. Skew

ข. Gravity

ค. 3D Ribbon

ง. Rainbow

7. การเลือกข้อความโดยใช้ Selection Tool หมายถึงข้อใด
ก. ข้อความในสถานะพื้นหลัง ข. ข้อความในสถานะรู ปภาพ
ค. ข้อความในสถานะตัวอักษร ง. ข้ อความในสถานะวัตถุ
8. การเลือกข้อความโดยใช้ Type Tool หมายถึงข้อใด
ก. ข้อความในสถานะวัตถุ

ข. ข้ อความในสถานะตัวอักษร

ค. ข้อความในสถานะรู ปภาพ

ง. ข้อความในสถานะพื้นหลัง

9. ปุ่ ม

ในคาสั่งกาหนดขอบเขตการค้นหา หมายถึงข้อใด

ก. ค้ นหาแบบแยกตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก
ข. ค้นหาคาในส่ วนเชิงอรรถ
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ค. ค้นหาคาในกรอบข้อความที่ถูกล็อก
ง. ค้นหาคาโดด ค้นหาเป็ นคา
10. ปุ่ ม

ในคาสั่งกาหนดขอบเขตการค้นหา หมายถึงข้อใด

ก. ค้นหาคาในเลเยอร์ที่ถูกล็อก
ข. ค้ นหาคาในกรอบข้ อความทีถ่ ูกล็อก
ค. ค้นหาคาในเลเยอร์ ที่ถูกซ่อน
ง. ค้นหาคาในส่ วนเชิงอรรถ
ตอนที่ 2 จงตอบคาถามต่ อไปนี้
1. รู ปแบบของข้อความในโปรแกรม InDesign มีกี่ประเภท อะไรบ้างจงอธิบาย
รู ปแบบของข้ อความในโปรแกรม InDesign มี 2 ประเภท คือ
1. Text block เป็ นข้ อความเกือบทั้งหมดที่อยู่ในงามพิมพ์ ที่สร้ างจากโปรแกรม InDesign ซึ่ งสร้ างขึน้
โดยใช้ Type Tool สาหรั บพิมพ์ ข้อความลงบนงานพิมพ์ และ Type on a Path Tool สาหรั บพิมพ์ ข้อความ
บนพาธ
2. Text frame เป็ นข้ อความที่สร้ างขึน้ ภายในเฟรม ซึ่ งข้ อความประเภทนีเ้ ราต้ องสร้ างเฟรมขึน้ มาก่ อน
โดยใช้ Frame Tool แล้ วจึงใช้ Type Tool พิมพ์ ข้อความลงในเฟรม
2. รายละเอียดในการกาหนด Effect ในหน้าต่าง Type on a Path Options มีอะไรบ้างจงอธิบาย
Rainbow เป็ นการจัดวางตัวอักษรให้ เอียง และตั้งฉากสัมพันธ์ กับความโค้ งของเส้ นพาธ
Skew

เป็ นการจัดวางตัวอักษรให้ ตั้งตรง ไม่ เอียงไปตามความโค้ งของเส้ นพาธ

3D Ribbon เป็ นการจัดวางตัวอักษรให้ บิดเอียงดูมมี ิติ โดยด้ านล่ างของตัวอักษรยึดตรงกับเส้ นพาธ และ
ดึงด้ านบนของตัวอักษรให้ เอียงตามเส้ นพาธ
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Stair Step เป็ นการจัดวางตัวอักษรให้ ตั้งตรง และวางแต่ ละตัวซ้ อนกันเป็ นขัน้ ๆ ไปตามเส้ นพาธ
(ควรกาหนดระยะห่ างของตัวอักษรให้ เหมาะสม เพราะอาจทาให้ ตัวอักษรซ้ อนทับกันจนอ่ าน
ไม่ ร้ ู เรื่ อง)
Gravity

เป็ นการจัดวางตัวอักษร โดยใช้ จุดศูนย์ กลางในการดึงตัวอักษรแต่ ละตัวให้ เอียงเป็ นจุดเดียวกัน

Ascender เป็ นการจัดตาแหน่ งข้ อความให้ อยู่ใต้ เส้ นพาธ
Descender เป็ นการจัดตาแหน่ งข้ อความ ให้ อยู่เหนือเส้ นพาธ
Center

เป็ นการจัดตาแหน่ งข้ อความ ให้ อยู่คร่ อมเส้ นพาธ

Baseline เป็ นการจัดตาแหน่ งข้ อความ ให้ อยู่บนเส้ นพาธพอดี
Top

กาหนดให้ ข้อความอยู่ด้านบนจากตาแหน่ งในช่ อง Align

Bottom

กาหนดให้ ข้อความอยู่ด้านล่ างจากตาแหน่ งในช่ อง Align

Center

กาหนดให้ ข้อความ อยู่ด้านตรงกลางจากตาแหน่ งใน ช่ อง Align....

3. ในหน้าต่าง Find/Change ช่อง Search การกาหนดขอบเขตการค้นหาสามารถแบ่งเป็ น 5 แบบ มี
อะไรบ้าง
All Document

ค้ นหาในทุกเนือ้ หาในทุกไฟล์ ที่เปิ ดอยู่ในขณะนั้น

Document

ค้ นหาในทุกเนือ้ หาในไฟล์ ที่ทาการค้ นหาอยู่

Story

ค้ นหาเฉพาะในเนือ้ หาที่ทาการค้ นหาอยู่

To End of Story
สุดท้ าย

ค้ นหาเฉพาะเนือ้ หาที่เหลือ นับจากตาแหน่ งเคอร์ เซอร์

Selection

ค้ นหาเฉพาะข้ อความที่ไฮไลท์ ไว้

ไปจนถึงเนือ้ หาบรรทัด

4. จงบอกขั้นตอนในการกาหนดรู ปแบบการค้นหา และแทนที่โดยใช้หน้าต่าง Strory Editor พอเข้าใจ
1. คลิกที่เมนู Edit->Find/Change หรื อกดคีย์<Ctrl>+F เพื่อค้ นหาและแทนที่คาที่กาหนด
2. ปรากฏหน้ าต่ าง Find/Change ขึน้ มา ให้ พิมพ์ คาที่ต้องการค้ นหาลงในช่ อง
และพิมพ์ คาใหม่ ที่ต้องการแทนที่ลงในช่ อง Change to

Find

what
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3. ในช่ อง Search คลิกเลือกขอบเขตการแทนที่
4. คลิกเมาส์ ที่ OK เพื่อเริ่ มการค้ นหาและแทนที่คา
5. เราสามารถนาข้อความจากวัตถุที่สองมารวมกับวัตถุแรกได้ดว้ ยวิธีการอย่างไร

1. คลิกเลือก Selection Tool แล้ วคลิกเลือกวัตถุข้อความที่สองที่ต้องการรวมกับข้ อความอื่น
2. คลิกที่เมนู Edit->Cut หรื อกดคีย์ <Ctrl>+X เพื่อตัดข้ อความ
3.คลิกเลือก Type Tool เลือกตาแหน่ งที่ต้องการจัดวางข้ อความ
4. คลิกที่เมนู Edit->Paste หรื อกดคีย์ <Ctrl>+V
5. ข้ อความจากวัตถุที่สอง จะถูกรวมกับวัตถุแรก
ตอนที่ 3 แบบฝึ กปฏิบตั ิ
จงพิมพ์ขอ้ ความดังตัวอย่าง ใส่ ลงในเฟรมรุู ปสี่ เหลี่ยม 2 รู ป ลงใน 1 หน้ากระดาษ จากนั้นทาการบันทึก
โดยตั้งชื่ อว่า myfile2
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แผนจัดการเรียนรู้

หน่ วยที่ 7

รายวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์

สอนครั้งที่ 9-10

ชื่ อเรื่ อง การปรับแต่งและจัดวางข้อความ

จานวน 4 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
เรี ยนรู ้การปรับแต่งข้อความที่เราได้สร้างขึ้น โดยการกาหนดรู ปแบบ ได้แก่ ฟอนต์ ขนาด ลักษณะ
ระยะห่างตัวอักษร บรรทัด และรู ปแบบของแท็บ/ย่อหน้า นอกจากการปรับแต่งค่าแล้ว ยังสามารถกาหนด
รู ปแบบข้อความเก็บไว้ใช้งานได้อีกด้วย
2. ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. สามารถปรับแต่งอักษรจากพาเนล Charactor ได้
2. อธิ บายการปรับแต่งอักษรจาก Control Panel ได้
3. บอกวิธีการจัดเรี ยงข้อความได้
4. อธิ บายการขึ้นต้นย่อหน้าด้วตัวอักษรขนาดให่่ได้
5. รู ้จกั เกี่ยวกับสไตล์ขอ้ ความ
6. สามารถเปลี่ยนสี ขอ้ ความได้
7. อธิบายการนับคาในข้อความได้
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3. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเรื่ อง สื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
4. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน (สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
1. ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
2. แบ่งกลุ่ม
3. ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
4. ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
5. รับการประเมิน
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
3. ฟังและจดบันทึก
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเรื่ อง การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
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4. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน (สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
1. ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
2. แบ่งกลุ่ม
3. ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
4. ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
5. รับการประเมิน
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
3. ฟังและจดบันทึก
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
4. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
1. ค้นคว้าคาเกี่ยวกับการปรับแต่งและจัดวางข้อความ
ขณะเรียน
1. ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตามในแต่ละหัวข้อการเรื ยน
2. ทาใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
3. ร่ วมกันเฉลยใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
4. จดบันทึก เทคนิค แนวการที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จากข้อแนะนาของครู ผสู ้ อน
5. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนตามความเป็ นจริ ง จากภูมิความรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
6. ผูเ้ รี ยนซักถามในหัวข้อที่สงสัยในเนื้อหาการเรี ยนรู ้
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5. สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อประกอบการเรี ยนวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
2. แฟ้มสะสมผลงาน
3. ใบความรู ้ประจาหน่วย
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
5. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
6. ซีดีสื่อการสอนเรื่ องระบบฐานข้อมูล
6. วัดผลประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายเสร็ จทันเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามและสรุ ปผลงานได้อย่างถูกต้อง
3. ทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนเสร็ จทันเวลาที่กาหนดและถูกต้อง
4. สนใจกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ ตอบคาถาม สรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ และกล้าแสดงความคิดเห็น
7. กิจกรรมเสนอแนะ
ถ้าผูเ้ รี ยนมีการเตรี ยมตัวในการเรี ยนที่ดี เช่น อ่าน และทาการศึกษาหนังสื อเกี่ยวกับหน่วยการเรี ยนมาก
ก่อน ถึ งชั่วโมงเรี ยน ผูเ้ รี ยน จะสามารถเรี ยน และทากิ จกรรมต่าง ๆ ที่ครู ผูส้ อนมอบหมาย ได้อย่างมีความสุ ข
และเกิดความชอบ และสนุกกับการเรี ยนในชั้นเรี ยน
เฉลยแบบฝึ กหัดหน่ วยที่ 7
ตอนที่ 1 จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. จงบอกขั้นตอนในการเปลี่ยนสี ของข้อความว่ามีอะไรบ้าง
1. คลิกเลือก Type Tool จากนั้นเลือกข้ อความที่ต้องการเปลี่ยนสี
2. คลิกเลือกที่เมนู Window>Color หรื อกดคีย์ <F6> เพื่อเปิ ดพาเนล Color
3. จากนั้นคลิกที่

และเลือกโหมดสีที่เหมาะสมกับงานพิมพ์ ในตัวอย่ างเลือกโหมดสี CMYK
4. ที่พาเนล Color จะปรากฏแถบเลื่อนของแม่ สีจากโหมดสีเราเลือก โดยคลิกเลิือกโทนสี ในช่ อง
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Spectum คลิกค้ างที่ปุ่ม และเลื่อนแถบ เพื่อปรั บผสมความเข้ มข้ นของแม่ สี ให้ ได้ สีตามต้ องการ
ซึ่ งจะแสดงผลสีที่ช่อง Fill
5. อีกวิธีในการเลือกสี ให้ ดับเบิล้ คลิกที่ช่อง Fill จะปรากฏหน้ าต่ าง Color Picker จากนั้นคลิกเลือกสีใน
กรอบ RGB Color Space View ให้ คลิกค้ างที่

และเลื่อนขึน้ เลื่อนลง เพื่อปรั บโทนสี โดยดูผลลัพธ์

ของสีที่เลือกได้ ที่ช่อง Color และ คลิกเมาส์ ที่ เพื่อยืนยันการเลือกสีที่ต้องการ
6. ข้ อความที่เลือกไว้ จะเปลี่ยนสีตามต้ องการ
2. การกาหนดลักษณะตัวอักษรมีข้ นั ตอนอะไรบ้าง จงอธิบาย
1. คลิกเลือก Type Tool จากนั้นเลือกข้ อความสาคัที่ต้องการเปลี่ยนลักษณะของตัวอักษร
2. คลิกเลือกลักษณะของตัวอักษรในช่ อง Type Style ที่ต้องการ ซึ่ งมี 4 ลักษณะ ดังนี ้
Regular ตัวปกติ (ข้ อความ)
Italic ตัวเอียง (ข้ อความ)
Bold

ตัวหนา (ข้ อความ)

Bold Italic

ตัวหนาเอียง

(ข้ อความ)

ในตัวอย่ างคลิกเลือก Bold Italic เพื่อให้ ข้อความเป็ นตัวหนาเอียง
3. ข้ อความที่เราคลิกเลือกนั้น จะเปลี่ยนลักษณะของตัวอักษรตามที่กาหนด
3. จงบอกวิธีการในการนับจานวนตัวอักษรในกรอบข้อความ
1.1 คลิกเลือก Type Tool
1.2 คลิกเมาส์ ที่กรอบข้ อความ
2. คลิกที่เมนู Window->Info หรื อกดคีย์ <F8>
4. จงบอกรายละเอียดของพาเนล Charactor ว่ามีอะไรบ้าง
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4.1 คือ รู ปแบบตัวอักษร (Font)
4.2 คือ ขนาดตัวอักษร (Font Size)
4.3 คือ ปรั บช่ องไฟตัวอักษร (Kerning)
4.4 คือ ปรั บความสูงของตัวอักษร (Vertical Scale)
4.5 คือ ปรั บการยกตัวอักษร (Baseline Shift)
4.6 คือ ภาษา (Language)
4.7 คือ ลักษณะตัวอักษร (Type Style)
4.8 คือ ระยะห่ างของบรรทัด (Leading)
4.9 คือ ปรั บเพิ่ม/ลดระยะห่ าง (Tracking)
4.10 คือ ปรั บความกว้ างของตัวอักษร (Horizontal Scale)
4.11 คือ ปรั บองศาการเอียงตัวอักษร (Skew)
5. จงบอกรายละเอียดของปุ่ มที่ใช้ในการจัดเรี ยงข้อความในพาเนล Paragraph ว่ามีอะไรบ้าง
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คือ

จัดเรี ยงข้ อความชิ ดซ้ าย

คือ

จัดเรี ยงข้ อความตรงกลาง

คือ

จัดเรี ยงข้ อความชิ ดขวา

คือ

จัดเรี ยงข้ อความเหยียดเต็มบรรทัดสุดท้ ายชิ ดซ้ าย

คือ

จัดเรี ยงข้ อความเหยียดเต็มบรรทัดสุดท้ ายจัดกลาง

คือ

จัดเรี ยงข้ อความเหยียดเต็มบรรทัดสุดท้ ายชิ ดขวา

คือ

จัดเรี ยงข้ อความเหยียดเต็มทุกบรรทัด

คือ
คือ

จัดเรี ยงข้ อความชิ ดด้ านฝั่ งหยักน้ อย
จัดเรี ยงข้ อความชิ ดด้ านฝั่ งหยักมาก

ตอนที่ 2 แบบฝี กปฏิบตั ิเปิ ดไฟล์จากแบบฝึ กปฏิบตั ิที่ผา่ นมา (myfile2) แล้วกาหนดชื่ อเรื่ องเพียง 1 เรื่ อง (วางชื่อ
เรื่ องไว้ที่บรรทัดบนสุ ดของข้อความ) โดยใช้ขนาดตัวอักษร 36 pt โดยจะใช้รูปแบบและลักษณะใดก็ได้ ใส่ สี
ตกแต่งตามต้องการ จากนั้นกาหนดให้ตวั อักษรตัวแรกของย่อหน้าเป็ นตัวอักษรตัวให่่ แล้วบันทึกเป็ น myfile3

58

แผนจัดการเรียนรู้

หน่ วยที่ 8

รายวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์

สอนครั้งที่ 11-10

ชื่ อเรื่ อง การวาดวัตถุประกอบ

จานวน 4 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
การจัดหน้าหนังสื อ หรื อการออกแบบชิ้นงานส่ วนประกอบที่สาคัอีกอย่างหนึ่งนอกจากตัวอักษรก็คือ
ภาพวัตถุที่จะนามาใช้ประกอบ ซึ่งโปรแกรม InDesign ก็มีเครื่ องมือสาหรับวาดภาพให้ใช้งานได้อย่าง
สะดวกสบาย ซึ่ งในบทนี้จะกล่าวถึงการวาดภาพวัตถุดว้ ยเครื่ องมือสร้างภาพต่างๆ โดยจะอธิบายถึงหลักการ
ของภาพวาดว่า ภาพที่วาดออกมาจะมีลกั ษณะอย่างไร และมีการใช้งานเครื่ องมืออย่างไร

2. ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1.
2.
3.
4.

รู ้จกั เกี่ยวกับเส้นพาธ
สามารถการวาดเส้นตรงได้
สามารถวาดรู ปทรงแบบตายตัวได้
สามารถวาดรู ปทรงอย่างอิสระได้
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3. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเรื่ อง สื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
4. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน (สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
26. ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
27. แบ่งกลุ่ม
28. ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
29. ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
30. รับการประเมิน
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
26. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
27. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
28. ฟังและจดบันทึก
29. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
30. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเรื่ อง การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
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4. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน (สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
1. ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
2. แบ่งกลุ่ม
3. ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
4. ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
5. รับการประเมิน
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
3. ฟังและจดบันทึก
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
4. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
1. ค้นคว้าคาเกี่ยวกับการวาดวัตถุประกอบ
ขณะเรียน
1. ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตามในแต่ละหัวข้อการเรื ยน
2. ทาใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
3. ร่ วมกันเฉลยใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
4. จดบันทึก เทคนิค แนวการที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จากข้อแนะนาของครู ผสู ้ อน
5. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนตามความเป็ นจริ ง จากภูมิความรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
6. ผูเ้ รี ยนซักถามในหัวข้อที่สงสัยในเนื้อหาการเรี ยนรู ้
5. สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อประกอบการเรี ยนวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
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2. แฟ้มสะสมผลงาน
3. ใบความรู ้ประจาหน่วย
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
5. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
6. ซีดีสื่อการสอนเรื่ องระบบฐานข้อมูล
6. วัดผลประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายเสร็ จทันเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามและสรุ ปผลงานได้อย่างถูกต้อง
3. ทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนเสร็ จทันเวลาที่กาหนดและถูกต้อง
4. สนใจกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ ตอบคาถาม สรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ และกล้าแสดงความคิดเห็น
7. กิจกรรมเสนอแนะ
ถ้าผูเ้ รี ยนมีการเตรี ยมตัวในการเรี ยนที่ดี เช่น อ่าน และทาการศึกษาหนังสื อเกี่ยวกับหน่วยการเรี ยนมาก
ก่อน ถึ งชั่วโมงเรี ยน ผูเ้ รี ยน จะสามารถเรี ยน และทากิ จกรรมต่าง ๆ ที่ครู ผูส้ อนมอบหมาย ได้อย่างมีความสุ ข
และเกิดความชอบ และสนุกกับการเรี ยนในชั้นเรี ยน

เฉลยแบบฝึ กหัดหน่ วยที่ 8
ตอนที่ 1 จงทาเครื่ องหมาย ล้อมรอบตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด
จงใช้คาตอบต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ 1 - 4
ก. จุดยึดส่ วนโค้ง
ข. เส้นพาธแบบปิ ด
ค. เส้นพาธแบบเปิ ด
ง. จุดยึดส่ วนมุม
1. เส้นที่มีจุดยึด จุดเริ่ มต้น และจุดจบของพาธ ไม่เป็ นจุดเดียวกัน หมายถึงข้อใด ตอบ ค.
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2. จุดที่เชื่ อมต่อเส้นตรงเข้ากับเส้นตรง ซึ่ งจะอยูใ่ นลักษณะของมุม หมายถึงข้อใด ตอบ ง.
3. จุดยึดที่เชื่ อมต่อระหว่างเส้นโค้งกับเส้นโค้ง ซึ่ งจะมีลกั ษณะเป็ นส่ วนโค้งที่มีความต่อเนื่ องกัน
หมายถึงข้อใด ตอบ ก.
4. เส้นที่มีจุดยึด จุดเริ่ มต้นของพาธ และจุดจบของพาธเป็ นจุดเดียวกัน หมายถึงข้อใด ตอบ ข.
5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการวาดรู ปทรงแบบตายตัว
ก. Rectangle Tool
ข. Ellipse Tool
ค. Polygon Tool
ง. Pen Tool
6. เครื่ องมือ Delete Anchor Point Tool หมายถึงข้อใด
ก. ใช้เปลี่ยนแขนของเส้นพาธให้เป็ นเส้นโค้งหรื อเส้นตรง
ข. ใช้เพิม่ จุดในแนวเส้นพาธ
ค. ใช้ ลบจุดในแนวเส้ นพาธ
ง. ใช้วาดเส้นด้วยปากกา
7. เครื่ องมือ Convert Direction Point Tool หมายถึงข้อใด
ก. ใช้ เปลีย่ นแขนของเส้ นพาธให้ เป็ นเส้ นโค้ งหรื อเส้ นตรง
ข. ใช้เพิ่มจุดในแนวเส้นพาธ
ค. ใช้ลบจุดในแนวเส้นพาธ
ง. ใช้วาดเส้นด้วยปากกา
8. เครื่ องมือ Add Anchor Point Tool หมายถึงข้อใด
ก. ใช้วาดเส้นด้วยปากกา
ข. ใช้ เพิม่ จุดในแนวเส้ นพาธ
ค. ใช้ลบจุดในแนวเส้นพาธ
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ง. ใช้เปลี่ยนแขนของเส้นพาธให้เป็ นเส้นโค้งหรื อเส้นตรง
9. เครื่ องมือใดในข้อต่อไปนี้ ใช้เพื่อการลบเส้นที่ไม่ตอ้ งการ
ก. Smooth Tool
ข. Erase Tool
ค. Rectangle Tool
ง. Pen Tool
10. เครื่ องมือใดในข้อต่อไปนี้ ใช้เพื่อการตกแต่งเส้นโค้งให้เรี ยบ
ก. Smooth Tool
ข. Erase Tool
ค. Rectangle Tool
ง. Pen Tool
ตอนที่ 3 แบบฝึ กปฏิบตั ิ
จงวาดภาพดอกไม้อยูใ่ นแจกัน โดยใช้เส้นสี ดาในการวาด และไม่ตอ้ งลงสี จากนั้นทาการบันทึกลงในชื่อ
myfile4
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แผนจัดการเรียนรู้

หน่ วยที่ 9

รายวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์

สอนครั้งที่ 13-14

ชื่ อเรื่ อง การใช้งานวัตถุ

จานวน 4 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
การใช้งานวัตถุ ได้แก่ การเลือกวัตถุ การเคลื่อนย้าย การปรับขนาด การคัดลอก การหมุน การกลับภาพ การ
บิด การคร็ อป และการล็อค เป็ นต้น การใช้งานวัตถุพ้นื ฐานเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นอย่างมาก ในการจัดวางชิ้นงานบน
หน้ากระดาษ เพราะองค์ประกอบที่แสดงอยูบ่ นหน้ากระดาษนั้นเป็ นวัตถุท้ งั หมด
2. ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิบายการเลือกและเคลื่อนย้ายวัตถุได้
2. สามารถปรับขนาดวัตถุได้
3. สามรถคัดลอก และวางวัตถุโดยใช้ Paste in Place ได้
4. บอกวิธีการหมุนวัตถุโดยใช้ Rotating Tool ได้
5. สามารถบิด และการพลิกกลับด้านวัตถุได้
6. อธิบายการล็อควัตถุได้
7. อธิบายการคร็ อปรู ปภาพได้
8. สามารถลบวัตถุได้
9. อธิ บายการมาสก์วตั ถุได้
10. อธิ บายการรวมกลุ่ม และจัดลาดับการซ้อนวัตถุได้
11.สามารถจัดเรี ยงวัตถุได้
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3. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเรื่ อง สื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
4. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน (สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
1. ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
2. แบ่งกลุ่ม
3. ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
4. ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
5. รับการประเมิน
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
3. ฟังและจดบันทึก
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเรื่ อง การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
4. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
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ขั้นดาเนินการสอน (สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
1. ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
2. แบ่งกลุ่ม
3. ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
4. ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
5. รับการประเมิน
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
3. ฟังและจดบันทึก
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
4. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
1. ค้นคว้าคาเกี่ยวกับการใช้งานวัตถุ
ขณะเรียน
1. ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตามในแต่ละหัวข้อการเรื ยน
2. ทาใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
3. ร่ วมกันเฉลยใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
4. จดบันทึก เทคนิค แนวการที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จากข้อแนะนาของครู ผสู ้ อน
5. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนตามความเป็ นจริ ง จากภูมิความรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
6. ผูเ้ รี ยนซักถามในหัวข้อที่สงสัยในเนื้อหาการเรี ยนรู ้
5. สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อประกอบการเรี ยนวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
2. แฟ้มสะสมผลงาน
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3. ใบความรู ้ประจาหน่วย
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
5. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
6. ซีดีสื่อการสอนเรื่ องระบบฐานข้อมูล
6. วัดผลประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายเสร็ จทันเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามและสรุ ปผลงานได้อย่างถูกต้อง
3. ทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนเสร็ จทันเวลาที่กาหนดและถูกต้อง
4. สนใจกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ ตอบคาถาม สรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ และกล้าแสดงความคิดเห็น
7. กิจกรรมเสนอแนะ
ถ้าผูเ้ รี ยนมีการเตรี ยมตัวในการเรี ยนที่ดี เช่น อ่าน และทาการศึกษาหนังสื อเกี่ยวกับหน่วยการเรี ยนมาก
ก่อน ถึ งชั่วโมงเรี ยน ผูเ้ รี ยน จะสามารถเรี ยน และทากิ จกรรมต่าง ๆ ที่ครู ผูส้ อนมอบหมาย ได้อย่างมีความสุ ข
และเกิดความชอบ และสนุกกับการเรี ยนในชั้นเรี ยน
เฉลยแบบฝึ กหัดหน่ วยที่ 9
ตอนที่ 1 จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. การคัดลอกวัตถุมี 3 วิธี จงอธิ บายขั้นตอนของแต่ละวิธีมาอย่างละเอียด
วิธีที่ 1

1. ใช้ Selection Tool คลิกเลือกวัตถุที่ต้องการคัดลอก
2. เลือกคาสั่ง Edit>Copy หรื อกดปุ่ ม <Ctrl>+C ที่คีย์บอร์ ด เพื่อคัดลอกวัตถุ
3. เลือกคาสั่ง Edit>Paste หรื อกดปุ่ ม <Ctrl>+V ที่คีย์บอร์ ด เพื่อวางวัตถุที่คัดลอกมา
4.จะปรากฏวัตถุใหม่ ที่ได้ จากการคัดลอก

วิธีที่ 2

1. คลิกเมาส์ เลือกวัตถุ
2. คลิกเมาส์ ขวาเลือก Copy เพื่อคัดลอกวัตถุ
3. คลิกเมาส์ ขวาเลือก Paste เพื่อวางวัตถุ
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วิธีที่ 3

1. คลิกเมาส์ เลือกวัตถุพร้ อมกับกดปุ่ ม <Alt> ค้ างไว้
2. ลากเมาส์ เลื่อนวัตถุไปวางยังตาแหน่ งใหม่
3. ปล่ อยเมาส์ วัตถุจะถูกตัดลอกเพิ่มขึน้

2. รู ปแบบในการซ้อนวัตถุมีอะไรบ้าง
Bring to Front เลื่อนวัตถุขึน้ มาให้ อยู่บนสุด
Bring Forward เลื่อนวัตถุขึน้ มา 1 ชั้น
Send Backward เลื่อนวัตถุลงไป 1 ชั้น
Send to Back

เลื่อนวัตถุไปอยู่หลังสุดของวัตถุทั้งหมด

3. จงอธิบายวิธีการหมุนโดยใช้ Rotate Tool
1. ใช้ Selection Tool คลิกเลือกวัตถุที่ต้องการหมุน
2. คลิกเลือก Rotate Tool จากกล่ องเครื่ องมือ เพื่อหมุนวัตถุ
3. คลิกเมาส์ วางจุดหมุน บริ เวณที่ต้องการ เพื่อกาหนดให้ เป็ นจุดหมุนของวัตถุ
4. ลากเมาส์ เพื่อหมุนวัตถุให้ อยู่ในตาแหน่ งที่เราต้ องการ
5. ปล่ อยเมาส์ วัตถุจะถูกหมุนตามที่เราต้ องการทันที
4. ในการกาหนดรู ปแบบการจัดเรี ยงตามแนว ในพาเนล Align มีอะไรบ้างจงอธิบาย
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5. จงอธิ บายวิธีการในการมาสก์วตั ถุวา่ ทาอย่างไรบ้าง
1. เตรี ยมภาพที่ต้องการมาสก์ ในตัวอย่ างเป็ นรู ปผีเสื ้อ
2. วาดวัตถุที่ต้องการใช้ เป็ นตัวมาสก์ ไว้ บนรู ปภาพ จากตัวอย่ างวาดรู ปวงกลมจากเครื่ องมือ Ellipse
Frame Tool
3. คลิกเลือกวัตถุรูปภาพมดแล้ วคลิกที่ Edit>Copy
4. คลิกเลือกวัตถุวงกลมแล้ วเลือกคาสั่ง Edit>Paste Into เพื่อมาสก์ รูปภาพ
5. รู ปภาพจะถูกมาสก์ ให้ แสดงในรู ปทรงตามที่ต้องการทันที โดยรู ปภาพที่ทาการมาสก์ จะยังซ้ อนอยู่บน
รู ปภาพต้ นแบบ
6. คลิกแล้ วลากวัตถุวงกลมออกมายังพืน้ ที่ภายนอก
7. จะเห็นว่ ารู ปมดถูกมาสก์ ด้วยรู ปวงกลม
ตอนที่ 2 แบบฝึ กห้ดภาคปฏิบตั ิ
เปิ ดไฟล์จากแบบฝึ กหัดที่ผา่ นมา จากนั้นทาการคัดลอกภาพเป็ น 4 ภาพพร้อมทั้งตั้งชื่อภาพวางที่ดา้ นล่าง
ของหน้ากระดาษ แล้วบันทึกเป็ น myfile5
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แผนจัดการเรียนรู้

หน่ วยที่ 10

รายวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์

สอนครั้งที่ 15-16

ชื่ อเรื่ อง ความรู ้เรื่ องสี และการใช้งานสี

จานวน 4 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
สี บนจอภาพ หรื อสิ่ งพิมพ์ที่เราเห็นนั้นเกิดจากการผสมสี ที่ลอกเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งโปรแกรม
กราฟิ กอย่าง InDesign ได้นาหลักการแสดงสี ของโมเดลสี เข้ามาประยุกต์ให้เกิดเป็ นโหมดสาหรับใช้งานได้
หลากหลาย ความรู ้เรื่ องสี จึงมีความสาคัอย่างยิง่ สาหรับคนที่ตอ้ งการออกแบบภาพกราฟิ ก ซึ่ งในบทนี้นา
ความรู ้ต่างๆ เกี่ยวกับสี และการระบายสี ภาพด้วยวิธีต่างๆ มากล่าวถึงอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ภาพที่ออกมา
สวยงามได้ตามที่เราต้องการ
2. ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รู ้จกั โมเดลการมองเห็นสี ทวั่ ไป
บอกโหมดสี ที่ใช้งานโปรแกรม InDesign ได้
อธิ บายการใส่ สีให้วตั ถุได้
อธิบายการเลือกสี จาก Color Picker, พาเนล Color และพาเนล Swatches ได้
สามารถทาการระบายสี ดว้ ยเครื่ องมือ Eyedropper Tool ได้
สามารถการระบายสี แบบไล่โทนได้

72

3. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเรื่ อง สื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
4. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน (สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
31. ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
32. แบ่งกลุ่ม
33. ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
34. ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
35. รับการประเมิน
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
31. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
32. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
33. ฟังและจดบันทึก
34. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
35. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเรื่ อง การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
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4. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน (สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
1. ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
2. แบ่งกลุ่ม
3. ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
4. ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
5. รับการประเมิน
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
3. ฟังและจดบันทึก
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
4. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
2. ค้นคว้าคาเกี่ยวกับความรู ้เรื่ องสี และการใช้งานสี
ขณะเรียน
1. ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตามในแต่ละหัวข้อการเรื ยน
2. ทาใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
3. ร่ วมกันเฉลยใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
4. จดบันทึก เทคนิค แนวการที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จากข้อแนะนาของครู ผสู ้ อน
5. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนตามความเป็ นจริ ง จากภูมิความรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
6. ผูเ้ รี ยนซักถามในหัวข้อที่สงสัยในเนื้อหาการเรี ยนรู ้
5. สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อประกอบการเรี ยนวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
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2. แฟ้มสะสมผลงาน
3. ใบความรู ้ประจาหน่วย
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
5. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
6. ซีดีสื่อการสอนเรื่ องระบบฐานข้อมูล
6. วัดผลประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายเสร็ จทันเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามและสรุ ปผลงานได้อย่างถูกต้อง
3. ทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนเสร็ จทันเวลาที่กาหนดและถูกต้อง
4. สนใจกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ ตอบคาถาม สรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ และกล้าแสดงความคิดเห็น
7. กิจกรรมเสนอแนะ
ถ้าผูเ้ รี ยนมีการเตรี ยมตัวในการเรี ยนที่ดี เช่น อ่าน และทาการศึกษาหนังสื อเกี่ยวกับหน่วยการเรี ยนมาก
ก่อน ถึ งชั่วโมงเรี ยน ผูเ้ รี ยน จะสามารถเรี ยน และทากิ จกรรมต่าง ๆ ที่ครู ผูส้ อนมอบหมาย ได้อย่างมีความสุ ข
และเกิดความชอบ และสนุกกับการเรี ยนในชั้นเรี ยน

เฉลยแบบฝึ กหัดหน่ วยที่ 10
ตอนที่ 1 จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. จงอธิ บายขั้นตอนในการเลือกสี จากพาเนล Swatches
ในการเลือกสีจากพาเนล Swatches ให้ ใช้ คาสั่ง Window->Color ให้ มีเครื่ องหมายถูก หน้ าคาสั่งนี ้ ซึ่ งจะ
ปรากฏพาเนล Color ขึน้ มา จากนั้นทาตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. คลิกเลือกวัตถุ
2. คลิกเลือกกาหนดสีพืน้ หรื อสีเส้ น
3. คลิกเลือกสีที่ต้องการ
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2. จงบอกขั้นตอนในการระบายสี ดว้ ย Eyedropper Tool
1. คลิกเลือกวัตถุ
2. คลิกเลือก Eyedropper Tool
3. เลือกสีจากต้ นแบบ
3. จงอธิ บายขั้นตอนในการเลือกสี จาก Color Picker
1. คลิกเลือกวัตถุ
2. ดับเบิล้ คลิกเมาส์ ที่สีพืน้ หรื อสีเส้ น
3. เลื่อนสไลด์ เลือกโทนสี
4. กาหนดค่ าสีโดยการคลิกเมาส์
5. คลิกเมาส์ ที่ OK เพื่อตกลงใช้ สีที่เลือก
4. จงบอกส่ วนประกอบที่อยูใ่ นพาเนล Gradient

4.1 คือ กาหนดลักษณะการไล่ สี

4.2 คือ ตัวอย่ างการไล่ สี

4.3 คือ แสดงตาแหน่ งจุดสีที่เราทาการปรั บอยู่
4.4 คือ สลับทิศทางการไล่ เฉดสี
4.5 คือ จุดสีแต่ ละจุด
4.6 คือ กาหนดค่ ามุมเอียงของการไล่ สีแบบ Linear
4.7 คือ จุดระหว่ างสีสองสี เพื่อกาหนดขอบเขตการไล่ โทนของสี
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5. จงบอกความหมายของเครื่ องมือเหล่านี้

5.1 คือ สีพืน้ (Fill)
5.3 คือ กาหนดรู ปแบบการใส่ สี
5.5 คื อ สีเส้ น (Stroke)

5.2 คือ สีพืน้ ฐานของโปรแกรม
5.4 คือ สลับสีพืน้ และสีเส้ น
5.6 คือ กาหนดให้ ใส่ สีวตั ถุ หรื อตัวอักษร

ตอนที่ 2 แบบฝึ กปฏิบตั ิ
เปิ ดไฟล์จากแบบฝึ กที่ผา่ นมา (myfile5) จากนั้นทาการใส่ สีที่ภาพ โดยกาหนดให้ในภาพมีที่การลงสี แบบ
ธรรมดาและการลงสี แบบ gradient แล้วบันทึกเป็ น myfile6
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แผนจัดการเรียนรู้

หน่ วยที่ 11

รายวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์

สอนครั้งที่ 17-18

ชื่ อเรื่ อง เทคนิคการปรับแต่งภาพ

จานวน 4 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
ภาพที่เรานาเข้ามาใช้งานในโปรแกรม InDesign นั้น ในบทนี้เราจะมาทาการปรับแต่งทั้งภาพด้วยเอฟ
เฟ็ กต์ในโปรแกรม การใช้งานภาพร่ วมกับข้อความรวมถึงการสร้างและการใช้งานเฟรม ซึ่งจะทาให้ภาพมี
ความน่าสนใจยิง่ ขึ้น

2. ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1.
2.
3.
4.
5.

รู ้และเข้าใจในการตั้งค่าการแสดงผล
อธิ บายการปรับแต่งภาพได้
สามารถจัดวางข้อความล้อมรอบรู ปภาพได้
อธิ บายการใช้งานเฟรมกับภาพได้
สามารถใส่ ภาพรวมกับข้อความได้
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3. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเรื่ อง สื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
4. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน (สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
36. ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
37. แบ่งกลุ่ม
38. ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
39. ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
40. รับการประเมิน
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
36. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
37. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
38. ฟังและจดบันทึก
39. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
40. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเรื่ อง การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
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4. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน (สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
1. ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
2. แบ่งกลุ่ม
3. ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
4. ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
5. รับการประเมิน
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
3. ฟังและจดบันทึก
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
4. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
3. ค้นคว้าคาเกี่ยวกับเทคนิคการปรับแต่งภาพ
ขณะเรียน
1. ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตามในแต่ละหัวข้อการเรื ยน
2. ทาใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
3. ร่ วมกันเฉลยใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
4. จดบันทึก เทคนิค แนวการที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จากข้อแนะนาของครู ผสู ้ อน
5. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนตามความเป็ นจริ ง จากภูมิความรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
6. ผูเ้ รี ยนซักถามในหัวข้อที่สงสัยในเนื้อหาการเรี ยนรู ้
5. สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อประกอบการเรี ยนวิชา การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
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2. แฟ้มสะสมผลงาน
3. ใบความรู ้ประจาหน่วย
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
5. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
6. ซีดีสื่อการสอนเรื่ องระบบฐานข้อมูล
6. วัดผลประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายเสร็ จทันเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามและสรุ ปผลงานได้อย่างถูกต้อง
3. ทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนเสร็ จทันเวลาที่กาหนดและถูกต้อง
4. สนใจกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ ตอบคาถาม สรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ และกล้าแสดงความคิดเห็น
7. กิจกรรมเสนอแนะ
ถ้าผูเ้ รี ยนมีการเตรี ยมตัวในการเรี ยนที่ดี เช่น อ่าน และทาการศึกษาหนังสื อเกี่ยวกับหน่วยการเรี ยนมาก
ก่อน ถึ งชั่วโมงเรี ยน ผูเ้ รี ยน จะสามารถเรี ยน และทากิ จกรรมต่าง ๆ ที่ครู ผูส้ อนมอบหมาย ได้อย่างมีความสุ ข
และเกิดความชอบ และสนุกกับการเรี ยนในชั้นเรี ยน
เฉลยแบบฝึ กหัดหน่ วยที่ 11
ตอนที่ 1 จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. การแยกรู ปภาพออกเป็ นวัตถุอิสระ มีวธิ ี การอย่างไร
1. คลิกที่ Direction Selection Tool แล้ วคลิกที่วตั ถุ
2. เลือกคาสั่ง Edit->Cut
3. เลือกคาสั่ง Edit->Paste เพื่อวางภาพนอกพืน้ ที่เฟรม
4. วัตถุเฟรมและรู ปภาพถูกแยกออกจากกัน
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2. การใส่ รูปภาพลงในเฟรมมีวธิ ี การอย่างไร
ก่ อนที่จะใส่ รูปภาพลงในเฟรม ต้ องทาการสร้ างเฟรมจากเครื่ องมือ Frame Tool จากกล่ องเครื่ องมือ ซึ่ ง
สามารถสร้ างได้ ทั้งรู ปสี่เหลี่ยม รู ปวงกลม และรู ปหลายเหลี่ยม ดังนี ้
1. 1 คลิกปุ่ มเครื่ องมือค้ างไว้ จะแสดงรู ปแบบเฟรมทั้งหมด
1.2 เลือกเครื่ องมือการสร้ างเฟรมที่ต้องการ
2. ลากเมาส์ เพื่อวาดเฟรม
3. ปล่ อยเมาส์ จะได้ เฟรมที่วาดไว้
การใส่ รูปภาพลงในเฟรม
1. คลิกเลือกรู ปภาพที่ต้องการบรรจุลงในเฟรม
2. เลือกคาสั่ง Edit->Cut
3. คลิกเลือกเฟรมทีต้องการใส่ รูปภาพ
4. เลือกคาสั่ง Edit->Paste into
3. การลบรู ปภาพที่อยูใ่ นเฟรมมีวธิ ี การอย่างไร
1. คลิกที่ Direction Selection Tool แล้ วคลิกเลือกเฟรมที่บรรจุรูปภาพ
2. เลือกคาสั่ง Edit->Clear เพื่อลบรู ปภาพออกจากเฟรม
3. รู ปภาพที่อยู่ในเฟรมจะถูกลบทิง้ ไป
4. ลักษณะของการปรับแต่งเอฟเฟ็ กต์ให้กบั วัตถุต่างๆ มีอะไรบ้าง
Drop Shadow

สร้างเงาให้กบั Object, Stroke, Fill, และ Text ด้านนอกของกรอบเฟรม

Inner Shadow

สร้างเงาด้านในวัตถุ Object, Stroke, Fill, และ

Outer Glow

สร้างรัศมีของแสดงบริ เวณกรอบนอกของวัตถุ

Inner Glow

สร้างรัศมีของแสดงบริ เวณกรอบในของวัตถุ

Bevel and Emboss

สร้างมุมเหลี่ยมและลายนูนให้กบั วัตถุ

Text ด้านในกรอบเฟรม
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Satin

สร้างเงาอย่างหยาบด้านในวัตถุ

Basic Feather

ไล่เฉดสี ให้ค่อยๆ อ่อนลง โดยบริ เวณมุมของวัตถุจะเป็ นมุมโค้ง

Directional Feather

ไล่เฉดสี ให้ค่อยๆ อ่อนลง โดยบริ เวณมุมของวัตถุ จะเป็ นมุมเหลี่ยม

Gradient Feather

ไล่เฉดสี ให้ค่อยๆ อ่อนลงทั้งวัตถุ

5. รู ปแบบของกรอบภาพที่อยูใ่ นพาเนล Text Wrap หมายถึงอะไรบ้าง

No text wrap

ไม่ มกี รอบภาพ ข้ อความไหลปกติ

Wrap around bounding box

ข้ อความจะเว้ นช่ องเป็ นกรอบภาพสี่เหลี่ยม

Wrap around object shape

ข้ อความจะเว้ นช่ องเป็ นรู ปทรงรอบกรอบภาพ

Jump object

ข้ อความไหลแบบกระโดดข้ ามรู ปภาพและไหลต่ อไป

Jump to next column

ข้ อความไหลเฉพาะด้ านบนก่ อนถึงภาพ และข้ อความที่
เหลือจะไหลต่ อเป็ นวัตถุใหม่ ในตาแหน่ งที่กาหนดได้ เอง

ตอนที่ 2 จงทาเครื่ องหมาย ล้อมรอบตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด
1. จงเรี ยงลาดับขั้นตอนที่ถูกต้องของการเลื่อนภาพในเฟรมให้อยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสม
1. ปล่อยเมาส์ภาพในเฟรมจะแสดงอยูใ่ นตาแหน่งที่ตอ้ งการ
2. คลิกเลือก Position Tool
3. คลิกเมาส์คา้ งไว้ที่ภาพ ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็ น จากนั้นเลื่อนภาพให้อยูใ่ นตาแหน่งที่ตอ้ งการ
ก. 3 2 1

ข. 1 2 3

ค. 1 3 2

ง. 2 3 1
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2. รู ปแบบการแสดงภาพกราฟิ ก ลายเส้น ที่มีความละเอียดสู ง หมายถึงข้อใด
ก. Currently

ข. High Quality

ค. Fast

ง. Typical

3. Ellipse Frame Tool เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สร้างเฟรมในรู ปแบบใด
ก. เฟรมรู ปสี่ เหลี่ยม

ข. เฟรมรู ปวงกลม

ค. เฟรมรู ปสามเหลี่ยม

ง. เฟรมรู ปหลายเหลี่ยม

4. Rectangle Frame Tool เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สร้างเฟรมในรู ปแบบใด
ก. เฟรมรู ปสี่ เหลี่ยม

ข. เฟรมรู ปวงกลม

ค. เฟรมรู ปสามเหลี่ยม

ง. เฟรมรู ปหลายเหลี่ยม

5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการใส่ รูปภาพลงในเฟรม
ก. เลือกคาสั่ ง Edit->Paste
ข. คลิกเลือกคาสัง่ Edit->Cut
ค. คลิกเลือกเฟรมที่ตอ้ งการใส่ รูปภาพ
ง. คลิกเลือกรู ปภาพที่ตอ้ งการบรรจุลงในเฟรม
จงใช้คาตอบต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ 6 - 8
ก. Both Right & Left Sides
ข. Right Side
ค. Side Away from Spine
ง. Largest Area
6. กาหนดการไหลของข้อความทางด้านขวา หมายถึงข้อใด ตอบ ข้ อ ข.
7. กาหนดการไหลของข้อความด้านที่มีหยักน้อย หมายถึงข้อใด ตอบ ข้ อ ค.
8. กาหนดการไหลของข้อความด้านที่มีพ้นื ที่มากกกว่า หมายถึงข้อใด ตอบ ข้ อ ง.
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9. Directional Feather หมายถึงข้อใด
ก. สร้างรัศมีของแสดงบริ เวณกรอบในของวัตถุ
ข. สร้างเงาอย่างหยาบด้านในวัตถุ
ค. ไล่เฉดสี ให้ค่อยๆ อ่อนลงทั้งวัตถุ
ง. ไล่เฉดสี ให้ ค่อยๆ อ่อนลง โดยบริเวณมุมของวัตถุ จะเป็ นมุมเหลี่ยม
10. Outer Glow หมายถึงข้อใด
ก. สร้ างรั ศมีของแสดงบริ เวณกรอบนอกของวัตถุ
ข. สร้างมุมเหลี่ยมและลายนูนให้กบั วัตถุ
ค. ไล่เฉดสี ให้ค่อยๆ อ่อนลง โดยบริ เวณมุมของวัตถุจะเป็ นมุมโค้ง
ง. สร้างเงาอย่างหยาบด้านในวัตถุ

