
ประมวลรายวิชากราฟิก  2   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
 

ชื่อรายวิชา     กราฟิกเบื้องต้น  2        รหัสวิชา  ง21202 
จ านวน   1    คาบ/สัปดาห์        จ านวน  0.5   หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี       ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1/1 - 10 
ภาคเรียนที ่  2 ปีการศึกษา   2558 
ครูผู้สอน    นายสมศักดิ์  พัฒนาวิวัฒนพร,นายไชยวัฒน์  นวลเจริญ 

   
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการสร้างงานด้วยโปรแกรมกราฟิก  การใช้เครื่องมือในการสร้างงานแบบก าหนดชั้นงาน  
การใช้สีและการท างานกับสีในการตกแต่งภาพ  การใช้งาน  Brush  และ  Style  การปรับแต่งและ
ซ่อมแซมรูปภาพ  และการท างานกับตัวอักษร  โดยใช้ค าสั่งจากโปรแกรมกราฟิก   

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือสร้างโปรแกรมกราฟิก  โดยสร้างงานแบบก าหนด
ชั้นงาน  การใช้สีและการท างานกับสีในการตกแต่งภาพ  การใช้  Brush  และ  Style  การปรับแต่ง
และซ่อมแซมรูปภาพ  และการท างานกับตัวอักษร  พร้อมทั้งมีทักษะในการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม
กราฟิก  และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟิก  รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้  มีเจตคติที่ดี
ต่อการท างาน  มีคุณธรรม  มีลักษณะนิสัยในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 

เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  ประเด็นความรู้ต่างๆ  องค์ความรู้  และทฤษฎีความรู้  สามารถ
เข้าใจวิเคราะห์สถานการณ์  บริบทในสังคม  สามารถวิเคราะห์จ าแนกระหว่างการให้เหตุผลดี  
เหมาะสมและเหตุผลที่ไม่ดี  ไม่เหมาะสม  ให้เหตุผล  ความอคติ  ความล าเอียง  เกี่ ยวกับอุบัติการณ์
ของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและสามารถระบุความไม่สมเหตุสมผล  ของสถานการณ์  สภาพการณ์ต่างๆ 

 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการสร้างภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก 
 2.  มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการท างานของโปรแกรม 
 3.  สามารถใช้งานโปรแกรมตรงตามจุดประสงค์ของชิ้นงานที่จะสร้างข้ึน 
 4.  มีความเข้าใจเกี่ยวกับค าสั่งการใช้งานของโปรแกรม 
 5.  มีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้งานภาพกราฟิกตามท่ีต้องการ 
 6.  มีวิธีการคิดที่กระจ่างชัดมีแบบแผนการคิด 
 7.  สามารถใช้เหตุผลในการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย 

การเรียนรู้ที่ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 ผลการเรียนรู้ที่ 
1-7 

- การเรียกใช้งาน  Layer 
Palette 
- ส่วนประกอบของ  Layer 

Palette 
- การเลือกชั้น  Layer เพ่ือ

ท างาน 
- การแสดง/ซ่อน Layer 
- การสร้าง Layer ใหม ่
- การแก้ไขคุณสมบัติ Layer 
- การคัดลอกชั้น Layer 
- การจัดเรียง Layer 
- การ Lock Layer 
- การเชื่อมโยง Layer 
- การใส่ Effect ให้กับชั้น 

Layer 

การสร้างงาน
แบบก าหนดชั้น
งาน 

 

3 10 

4 ผลการเรียนรู้ที่ 
1-7 

- Model และรูปแบบการ
มองเห็นสีทั่วไป 
- การเปลี่ยนโหมดสีของไฟล์

ภาพ 
- การจัดการกับสีในโปรแกรม 
- การดูค่าสีของ Palette 

Info 
- การก าหนดสี Foreground 

และ Background 
- การเลือกสีจาก Color 

Palette 
- การเลือกสี Eyedropper 

tool 
- การปรับแต่งสีภาพด้วย 

Adjustment 
- การปรับระดับสีของภาพ

ด้วย Level 

สีและการ
ท างานกับสี 

6 15 



- การปรับแต่งสีภาพแบบ
อัตโนมัติด้วย Auto Color 
- การปรับแต่งภาพด้วยค าสั่ง 

Curve 
5 ผลการเรียนรู้ที่ 

1-7 
- การใช้งานเครื่องมือ Brush 
- การตกแต่งภาพด้วย Clone 

Stamp Tool 
 
- การใช้งาน Healing Brush 

Tool 
- การก าหนดขอบเขตและ

การเกลี่ยสีด้วย Patch 
Tool 
- การตกแต่งภาพถ่าย 
- การใช้งาน Dodge tool 
- การใช้งาน Sponge tool 

การใช้งาน 
Brush และ 
Style ในการ
ปรับแต่งและ
ซ่อมแซม
รูปภาพ 
 

6 20 

6 ผลการเรียนรู้ที่ 
1-7 

- การพิมพ์ข้อความแบบ 
Point 
- การใช้งาน Character 

Palette 
- การพิมพ์ข้อความแบบโค้ง

งอ 
- การวางภาพในตัวอักษร 
- การสร้างตัวอักษรโค้งตาม

เส้น Path 

การท างานกับ
ตัวอักษร 

5 15 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 -  อภิปรายวิธีการใช้ค าสั่งในโปรแกรมกราฟิก 
   -  ฝึกการใช้ค าสั่งเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรมกราฟิก 
 -  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  สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพ่ือเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตาม
วัตถุประสงค์  สามารถสร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 

  3.2  สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุน  โต้แย้ง 
3.3  สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  ความน่าเชื่อถือ  ล าดับความ
และความเป็น    ไปได้ของเรื่องที่อ่าน 

  3.4  สามารถสรุปคุณค่า  แนวคิด  แง่คิดท่ีได้จากการอ่าน 

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 



3.5   สามารถสรุป  อภิปราย  ขยายความ  แสดงความคิดเห็น  โต้แย้ง  สนับสนุน   
โน้มน้าว   โดยการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  ผังความคิด  เป็นต้น 

   
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 


