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ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสร้างงานกราฟิก  การใช้เครื่องมือในการ
ท างานกราฟิกเบื้องต้น  การก าหนดมุมมอง  การวัดและเลือกพ้ืนที่ของภาพ  การแก้ไขรูปภาพ  และ
การตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก  ปฏิบัติการสร้างภาพโดยใช้ค าสั่งพ้ืนฐานจากโปรแกรม
กราฟิก   

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณสมบัติของเครื่องมือสร้างโปรแกรมกราฟิกและมีทักษะ
เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเบื้องต้น  และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟิก  รวมทั้งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งานได้  มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน  มีคุณธรรม  มีลักษณะนิสัยในการท างาน  รักความเป็น
ไทย  และมีจิตสาธารณะ 

เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  ประเด็นความรู้ต่างๆ  องค์ความรู้  และทฤษฎีความรู้  
สามารถเข้าใจวิเคราะห์สถานการณ์  บริบทในสังคม  สามารถวิเคราะห์จ าแนกระหว่างการให้เหตุผลดี  
เหมาะสมและเหตุผลที่ไม่ดี  ไม่เหมาะสม  ให้เหตุผล  ความอคติ  ความล าเอียง  เกี่ยวกับอุบัติการณ์
ของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและสามารถระบุความไม่สมเหตุสมผล  ของสถานการณ์  สภาพการณ์ต่างๆ 
 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

1.  มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเบื้องต้น 
2.  มีความรู้ความเข้าใจ  ความสามารถในการท างานของโปรแกรม 
3.  มีความเข้าใจเกี่ยวกับค าสั่งการใช้งานพ้ืนฐานของโปรแกรม 
4.  สามารถใช้งานโปรแกรมตรงตามจุดประสงค์ของชิ้นงานที่จะสร้างข้ึน 
5.  มีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้งานภาพกราฟิกตามท่ีต้องการ 
6.  มีวิธีการคิดที่กระจ่างชัดมีแบบแผนการคิด 
7.  สามารถใช้เหตุผลในการตัดสินใจ 

 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย 

การเรียนรู้ที่ 
ผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง 
สาระส าคัญ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ผลการเรียนรู้ที่ 
1-3 

ความสามารถและคุณสมบัติของ
โปรแกรม Adebe Photoshop Cs 

- คุณสมบัติของโปรแกรม 
- การติดตั้งโปรแกรม 
- ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม 
- กล่องเครื่องมือ 

ส ารวจการ
ท างาน
โปรแกรม 
Adebe 
Photoshop 
Cs 

 

5 20 

2 ผลการเรียนรู้ที่ 
4-7 

การใช้งานโปรแกรม Adebe 
Photoshop Cs 

- การสร้างหน้ากระดาษใหม่ใน
การใช้งาน 

- การก าหนดความละเอียดของ
ไฟล์ภาพ 

- การเปิดไฟล์รูปภาพ 
- การก าหนดมุมมองในการแสดง

ไฟล์ภาพ 
- การบันทึกไฟล์ภาพ 
- การแก้ไขขนาดของไฟล์ภาพ 

การใช้งาน
โปรแกรม 
Adebe 
Photoshop 
Cs 

15 40 

  - การเพ่ิมพ้ืนที่ การตัดพ้ืนที่ของ
ไฟล์ภาพ 

- การก าหนดมุมมองใน 
Photoshop 

- การวัดและการเลือกพ้ืนที่ของ
ภาพ 

- การแก้ไขและตกแต่งภาพที่เลือก 

   

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 -  อภิปรายวิธีและกระบวนการท างานของโปรแกรมกราฟิก 
 -  ฝึกการใช้ค าสั่งพ้ืนฐานของโปรแกรมกราฟิก 
   -  ปฏิบัติงานกราฟิกอย่างเป็นขั้นตอน 
 -  ท าแบบฝึก  และใบงาน 
 -  น าเสนอผลงาน 
 -  ร่วมกันอภิปรายและสรุปชิ้นงาน 



    การวัดและประเมินผล 
1.ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา      

คะแนนเต็ม       100    คะแนน 
   อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 80  :  20 

 
2. ประเมินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

  2.1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
  2.2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
  2.3.  มีวินัย 
  2.4.  ใฝ่เรียนรู ้
  2.5.  อยู่อย่างพอเพียง 
  2.6.  มุ่งม่ันในการท างาน 
  2.7.  รักความเป็นไทย 
  2.8.  มีจิตสาธารณะ 
  2.9.  มีศักยภาพเป็นพลโลก 

 
3. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน    

  3.1.  อ่านข้อมูล  บทความเข้าใจได้ 
  3.2.  อ่านแล้วสรุปใจความส าคัญ  แล้วตอบค าถามได้ 
  3.3.  คิดวิเคราะห์แล้วสามารถสรุป  อภิปราย  แสดงความคิดเห็นได้ 
  3.4.  เขียนข้อความ  หรือบรรยายสิ่งที่ก าหนดได้ 

   
 

ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
 

1 ก่อนกลางภาค -ชิ้นงาน/ภาระงาน 
    - ใบงานที่ 1 
    - ใบงานที่ 2 
    - ใบงานที่ 3 

1-2 
 

20 

2 กลางภาค -สอบกลางภาค 1-2 20 
3 หลังกลางภาค -ชิ้นงาน/ภาระงาน 

    - ใบงานที่ 3 
    - ใบงานที่ 4 
    - สร้างชิ้นงาน 

1-2 40 

4 ปลายภาค -สอบปลายภาค 1-7 20 



เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
0-49 0 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
50-59 1 ผ่านเกณฑ์ 
60-79 2 ดี 
80-100 3 ดีเยี่ยม 

  
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    ( ประเมินในภาพรวม ) 

  4.1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
  4.2.  ความสามารถในการคิด 
  4.3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4.4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  4.5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 -  Program  Photoshop  CS4 
 -  ใบความรู้ 
 -  ใบงาน 
 -  อินเทอร์เน็ต 

 
 
 

…………………………………………….. 
(นายสมศักดิ์  พัฒนาวิวัฒนพร) 

ครูผู้สอน 
 

…………………………………………….. 
(นางประทุม  ปานชื่น) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

…………………………………………….. 
(นางสุรีรัตน์  สะสุนทร) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 


