
 

 

 
 

แผนการสอน 
วิชา โปรแกรมกราฟิก      รหัส  20204 2007     

หลักสตูร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 
  
 

จัดท าโดย 
 

นางสาวปวรวรรณ ทองถึก 
 
 
 
 
 
 

 

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

แผนการสอน 
๑.  ชื่อวิชา         โปรแกรมกราฟิก      รหัสวิชา  20204 2007    จ านวน  ๓   หน่วยกิต   ๔    ชั่วโมง   
ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖4    ระดับชั้น  ปวช. ประเภทวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                          
.ชื่อครูผู้สอน นางสาวปวรวรรณ ทองถึก 
 
๒. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาพกราฟิก หลักการของภาพกราฟิกแบบ Vector และ
Bitmap ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก การสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก การจัดการแฟ้ม
ภาพกราฟิก ความแตกต่างของภาพกราฟิกแบบ ๒ มิติ การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector และ Bitmap 

๓. จุดประสงค์รายวิชา 
๑.๑  มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของกราฟิก 
๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก 
๑.๓ มีทักษะการใช้โปรแกรมกราฟิก 
๑.๔ สร้างและตกแต่งภาพกราฟิก 
๑.๕ จัดการแฟ้มภาพกราฟิก 
๑.๖ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

๔. สมรรถนะรายวิชา 
๒.๑  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มกราฟิก 
๒.๒ ออกแบบกราฟิกตามหลักองค์ประกอบศิลป์ 
๒.๓ สร้างภาพกราฟิกและจัดการแฟ้มภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.หน่วยการสอน ชื่อวิชา โปรแกรมกราฟิก  รหัสวิชา  ๒๒๐๔  ๒๑๐๕     
จ านวน  …๓…  หน่วยกิต.. ๗๒… ชั่วโมง 



 

 

หน่วยที่ เรื่อง จ านวนชั่วโมง 
๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก ๔ 
๒ ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก ๔ 
๓ ความรู้เบื้องต้นของ Adobe Photoshop CS6 ๘ 

๔ การเลือกพื้นที่บนรูปภาพ ๘ 

๕ การปรับแต่งสีและแสงเงา ๘ 

๖ การสร้างเอฟเฟกต์พิเศษให้ภาพด้วยฟิลเตอร์ ๘ 

๗ การตัดต่อและตกแต่งภาพกราฟิก ๘ 
๘ การสร้างตัวอักษรและข้อความ ๔ 
๙ การใช้งานเลเยอร์ ๘ 

๑๐ การพิมพ์รูปภาพ ๔ 
รวม  ๗๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่     ๑      เรื่อง   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก      จ านวน      ๔     ชั่วโมง 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/ เครื่องมือและวิธีการวัดผล 



 

 

หลักฐาน 
๑/๔ 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะน า
รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนเรื่อง  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 
    2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วย
เรียนที่ 1  และขอให้ผู้เรียนร่วมกันท ากิจกรรม
การเรียนการสอน 
    3. ผู้สอนให้ผู้ เรียนแสดงความรู้ เกี่ยวกับ
เริ่มต้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กราฟิก 
2.  ขั้นให้ความรู้ 
    1. ผู้ สอนแนะน าวิ ธี การใช้ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หน่วยที่  1  ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก และให้
ผู้ เรี ยนศึ กษาเอกสารประกอบการสอน 
องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมฯ หน่วยที ่1      
   2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอธิบายเกี่ยวกับ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก  
ตามที่ได้ศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 
    3. ครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียน 
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
    1. ผู้สอนให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่  เรื่อง  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 
    2. ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
    1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
    2. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมนอก
ห้องเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
จัดท าขึ้น 

- หนังสือเรียน
วิชาโปรแกรม
กราฟิก 

- ชุดการสอน  
- โปรเจคเตอร์ 
- ระบบ LMS 
- เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
- เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บ
เล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลังเรียน 
- ใบงาน 
 

- แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่     ๒      เรื่อง  ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มกราฟิก  จ านวน      ๔     ชั่วโมง 
 



 

 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

๒/๔ 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    1. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะน าบทเรียน  วิธีการให้คะแนนและ
วิธีการเรียนเรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติ 
การและโปรแกรมประยุกต์ 
    2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียน
ของหน่วยเรียนที่  ๒  และให้ผู้ เรียน
ร่วมกันท ากิจกรรมการเรียนการสอน 
    3 .  ผู้ สอนให้ผู้ เ รี ยนแสดงความรู้
เกี่ยวกับประเภทและคุณลักษณะของ
แฟ้มกราฟิก 
2.  ขั้นให้ความรู้ 
    1.  ผู้ สอนแนะน าวิธีบทเรียนจาก
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หน่วยที่   ๒  
ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มกราฟิก 
และให้ผู้เรียนดูขั้นตอนการติดตั้งจากสื่อ
วิดีโอ. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอธิบาย
เกี่ยวกับ ประเภทและคุณลักษณะของ
แฟ้มกราฟิก ตามที่ได้ศึกษาจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    3.  ครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน าแก่
ผู้เรียน 
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
    1. ผู้สอนให้ผู้เรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน  
    2. ผู้สอนให้ผู้เรียนลองออกแบบงาน
กราฟิกตามที่ศึกษา 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
    1. ผู้สอนและผู้เรียนรว่มกันสรุปเนื้อหา
ที่ได้เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
    2. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมนอก
ห้องเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่จัดท าขึ้น 

- หนังสือเรียน
วิชาโปรแกรม
กราฟิก 

- ชุดการสอน  
- โปรเจคเตอร์ 
- ระบบ LMS 
- เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
- เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บ
เล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลังเรียน 
- ใบงาน 
 

- แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่     ๓      เรื่อง     ความรู้เบื้องต้นของ Adobe Photoshop CS6 จ านวน    ๘     ชั่วโมง 
ครั้งที่/ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/ เครื่องมือและวิธีการวัดผล 



 

 

ชั่วโมง หลักฐาน 
๓-๔/๘ 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อม
กับแนะน าบทเรียน  วิธีการให้คะแนน
และวิธีการเรียนเรื่อง โปรแกรมจัดการ
เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร 
    2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียน
ของหน่วยเรียนที ่๓  
    3. ผู้สอนให้ผู้ เรียนแสดงความรู้
เกี่ยวกับ โปรแกรมจัดการเกี่ยวกับงาน
ด้านเอกสาร 
2.  ขั้นให้ความรู้ 
    1. ผู้สอนแนะน าวิธีบทเรียนจาก
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หน่วยที่   ๓  
โปรแกรมการจัดการด้านเอกสาร และ
ให้ผู้เรียนดูการสาธิตจากผู้สอน ผู้สอน
และผู้ เรียนร่วมกันอธิบายเกี่ยวกับ 
โปรแกรมจัดการเกี่ยวกับงานด้าน
เอกสาร ตามที่ได้ศึกษาจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    3. ครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน าแก่
ผู้เรียน 
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
    1. ผู้สอนมอบชิ้นงานให้ผู้เรียน  
    2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้ความรู้
เบื้องต้นของ Adobe Photoshop 
CS6ตามผู้สอนได้มอบหมายชิ้นงานให้ 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
    1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาที่ได้เรียนให้มีความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน 
    2. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติม
นอกห้องเรียน ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่จัดท าขึ้น และ
อินเทอร์เน็ต 

- หนังสือเรียน
วิชาโปรแกรม
กราฟิก 

- ชุดการสอน 
(Captivate) 
- โปรเจคเตอร์ 
- อินเทอร์เน็ต 
- ระบบ LMS 
- เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
- เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา หรือ
แท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลังเรียน 
- ใบงาน 
- แผ่นพับ 
- ใบปลิว 
- การ์ด 
อวยพร 

- แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 
- แบบประเมินชิ้นงาน 
 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่     ๔      เรื่อง           การเลือกพื้นที่บนรูปภาพ          จ านวน      ๘    ชั่วโมง 



 

 

 
ครั้งท่ี/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/

หลักฐาน 
เครื่องมือและวิธกีารวัดผล 

๕-๖/๘ 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    1. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะน าบทเรียน  วิธีการให้คะแนนและ
วิธีการเรียนเรื่อง การเลือกพื้นที่บนรูปภาพ 
    2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วยเรียนที ่๔  
    3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้เกี่ยวกับ 
การเลือกพื้นที่บนรูปภาพ 
2.  ขั้นให้ความรู้ 
    1 .  ผู้ สอนแนะน าวิ ธี บท เรี ยนจาก
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หน่วยที่ ๔  การ
เลือกพื้นที่บนรูปภาพ และให้ผู้เรียนดูการ
สาธิตจากผู้สอน ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
อธิบายเกี่ยวกับ การใช้การเลือกพื้นที่บน
รูปภาพ ตามที่ ได้ศึกษาจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    3. ครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียน 
3.  ขั้นประยุกต์ใช ้
    1. ผู้สอนมอบช้ินงานให้ผู้เรียน  
    2. ผู้ เรียนฝึกปฏิบัติการใช้การเลือก
พื้นที่บนรูปภาพผู้สอนได้มอบหมายช้ินงาน
ให ้
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
    1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่
ได้เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
    2. ผู้สอนให้ผู้ เรียนศึกษาเพิ่มเติมนอก
ห้องเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
จัดท าขึ้น และอินเทอร์เน็ต 

- หนังสือเรียนวิชา
โปรแกรม
กราฟิก 

- ชุดการสอน 
(Captivate) 
- โปรเจคเตอร ์
- อินเทอร์เน็ต 
- ระบบ LMS 
- เครื่องรับ
โทรทัศน ์
- เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บ
เล็ต หรือ สมาร์ท
โฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลังเรียน 
- ตาราง
เรียน 

- ใบงาน 

- แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
- แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัตงิาน
รายบุคคล 
- แบบประเมินช้ินงาน 
 

 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่     ๕      เรื่อง    การปรับแต่งสีและแสงเงา   จ านวน    ๘    ชั่วโมง 
 



 

 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

๗-๘/๘ 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    1. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะน าบทเรียน  วิธีการให้คะแนนและ
วิธีการเรียนเรื่อง การปรับแต่งสีและแสง
เงา 
    2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียน
ของหน่วยเรียนที ่๕  
    3. ผู้ สอนให้ผู้ เรียนแสดงความรู้
เกี่ยวกับ การปรับแต่งสีและแสงเงา 
2.  ขั้นให้ความรู ้
    1. ผู้สอนแนะน าวิธีบทเรียนจาก
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หน่วยที่ ๕  การ
ปรับแต่งสีและแสงเงา และให้ผู้เรียนดู
การสาธิตจากผู้สอน ผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันอธิบายเกี่ยวกับ การใช้การ
ปรับแต่งสีและแสงเงา ตามท่ีได้ศึกษา
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    3. ครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน าแก่
ผู้เรียน 
3.  ขั้นประยุกต์ใช ้
    1. ผู้สอนมอบชิ้นงานให้ผู้เรยีน  
    2. ผู้ เรี ยนฝึกปฏิบัติ การใช้ การ
ปรับแต่งสีและแสงเงาตามผู้สอนได้
มอบหมายชิ้นงานให้ 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
    1. ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาที่ได้ เรียนให้มีความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน 
    2. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมนอก
ห้องเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่จัดท าขึ้น และอินเทอร์เน็ต 

- หนังสือเรียน
วิชาโปรแกรม
กราฟิก 

- ชุดการสอน 
(Captivate) 
- โปรเจคเตอร์ 
- อินเทอร์เน็ต 
- ระบบ LMS 
- เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
- เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา หรือ
แท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลังเรียน 
- สไลด์
แนะน า
สถานที่
ท่องเที่ยว
ที่ผู้เรียน
สนใจ 
- ใบงาน 

- แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 
- แบบประเมินชิ้นงาน 
 

 



 

 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การสร้างเอฟเฟกต์พิเศษให้ภาพด้วยฟิลเตอร์ จ านวน ๘ ชั่วโมง 
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

๙-๑๐/๘ 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    1. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะน าบทเรียน  วิธีการให้คะแนนและ
วิธีการเรียนเรื่อง การสร้างเอฟเฟกต์
พิเศษให้ภาพด้วยฟิลเตอร์ 
    2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียน
ของหน่วยเรียนที ่๖  
    3. ผู้ สอนให้ผู้ เรียนแสดงความรู้
เกี่ยวกับ การสร้างเอฟเฟกต์พิเศษให้
ภาพด้วยฟิลเตอร์ 
2.  ขั้นให้ความรู ้
    1. ผู้สอนแนะน าวิธีบทเรียนจาก
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หน่วยที่ ๖  การ
สร้ างเอฟเฟกต์ พิ เศษให้ ภาพด้ วย
ฟิลเตอร์ และผู้ เรียนร่วมกันอธิบาย
เกี่ยวกับ การใช้การปรับแต่งสีและแสง
เงา ตามที่ ได้ ศึ กษาจากบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    3. ครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน าแก่
ผู้เรียน 
3.  ขั้นประยุกต์ใช ้
    1. ผู้สอนมอบชิ้นงานให้ผู้เรยีน  
    2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล
ด้วยอินเทอร์เน็ตและสืบค้นจริยธรรม
การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
    1. ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาที่ได้ เรียนให้มีความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน 
    2. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมนอก
ห้องเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่จัดท าขึ้น และอินเทอร์เน็ต 

- หนังสือเรียน
วิชาโปรแกรม
กราฟิก 

- ชุดการสอน 
(Captivate) 
- โปรเจคเตอร์ 
- อินเทอร์เน็ต 
- ระบบ LMS 
- เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
- เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา หรือ
แท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลังเรียน 
- รายงาน 
- ใบงาน 

- แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 
- แบบประเมินชิ้นงาน 
 



 

 

 
 

 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง                 การตัดต่อและตกแต่งภาพกราฟิก             จ านวน ๘ ชั่วโมง 
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

๑๑-๑๒/๘ 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    1. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะน าบทเรียน  วิธีการให้คะแนนและ
วิธีการเรียนเรื่อง การตัดต่อและตกแต่ง
ภาพกราฟิก 
    2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วยเรียนที ่๗ 
    3. ผู้ สอนให้ผู้ เรียนแสดงความรู้
เกี่ ยวกั บ  การตั ดต่ อและตกแต่ ง
ภาพกราฟิก 
2.  ขั้นให้ความรู้ 
    1. ผู้ สอนแนะน าวิธีบทเรียนจาก
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หน่วยที่ ๖  การ
สร้างเอฟเฟกต์พิเศษให้ภาพด้วยฟิลเตอร์ 
และผู้เรียนร่วมกันอธิบายเกี่ยวกับ การ
ใช้การปรับแต่งสีและแสงเงา ตามที่ได้
ศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    3. ครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน าแก่
ผู้เรียน 
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
    1. ผู้สอนมอบชิ้นงานให้ผู้เรียน  
    2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล
ด้วยอินเทอร์เน็ตและสืบค้นจริยธรรมการ
ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
    1. ผู้ สอนและผู้ เรียนร่วมกันสรุ ป
เนื้อหาที่ ได้ เรียนให้มีความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน 
    2. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมนอก
ห้องเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

- หนังสือเรียน
วิชาโปรแกรม
กราฟิก 

- ชุดการสอน 
(Captivate) 
- โปรเจคเตอร์ 
- อินเทอร์เน็ต 
- ระบบ LMS 
- เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
- เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา หรือ
แท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลังเรียน 
- รายงาน 
- ใบงาน 

- แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 
- แบบประเมินชิ้นงาน 
 



 

 

สอนที่จัดท าขึ้น และอินเทอร์เน็ต  
 
 
 
 

 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การสร้างตัวอักษรและข้อความ จ านวน ๔ ชั่วโมง 
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

๑๓/๔ 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    1. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะน าบทเรียน  วิธีการให้คะแนนและ
วิธีการเรียนเรื่อง การสร้างตัวอักษรและ
ข้อความ 
    2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วยเรียนที ่๘ 
    3. ผู้ สอนให้ผู้ เรี ยนแสดงความรู้
เกี่ยวกับ การสร้างเอฟเฟกต์พิเศษให้ภาพ
ด้วยฟิลเตอร์ 
2.  ขั้นให้ความรู้ 
    1. ผู้ สอนแนะน าวิ ธีบทเรียนจาก
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หน่วยที่ ๘  การ
สร้างตัวอักษรและข้อความและผู้เรียน
ร่ วมกันอธิบายเกี่ ยวกับ การใช้การ
ปรับแต่งสีและแสงเงา ตามที่ได้ศึกษาจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    3. ครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน าแก่
ผู้เรียน 
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
    1. ผู้สอนมอบชิ้นงานให้ผู้เรียน  
    2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล
ด้วยอินเทอร์เน็ตและสืบค้นจริยธรรมการ
ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
    1. ผู้ สอนและผู้ เรียนร่วมกันสรุป

- หนังสือเรียน
วิชาโปรแกรม
กราฟิก 

- ชุดการสอน 
(Captivate) 
- โปรเจคเตอร์ 
- อินเทอร์เน็ต 
- ระบบ LMS 
- เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
- เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา หรือ
แท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลังเรียน 
- รายงาน 
- ใบงาน 

- แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 
- แบบประเมินชิ้นงาน 
 



 

 

เนื้อหาที่ ได้ เรียนให้มีความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน 
    2. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมนอก
ห้องเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่จัดท าขึ้น และอินเทอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง              การใช้เลเยอร์           จ านวน ๘ ชั่วโมง 
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

๑๔-๑๕/๘ 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน - หนังสือเรียน - ทดสอบ - แบบประเมินคุณธรรม 



 

 

    1. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะน าบทเรียน  วิธีการให้คะแนนและ
วิธีการเรียนเรื่อง การใช้เลเยอร์ 
    2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วยเรียนที ่๙  
    3. ผู้ สอนให้ผู้ เรี ยนแสดงความรู้
เกี่ยวกับ การใช้เลเยอร์ 
2.  ขั้นให้ความรู้ 
    1. ผู้ สอนแนะน าวิ ธีบทเรียนจาก
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หน่วยที่๙ การ
ใช้ เลเยอร์และผู้ เรียนร่วมกันอธิบาย
เกี่ยวกับ การใช้การปรับแต่งสีและแสงเงา 
ตามที่ได้ศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
    3. ครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน าแก่
ผู้เรียน 
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
    1. ผู้สอนมอบชิ้นงานให้ผู้เรียน  
    2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล
ด้วยอินเทอร์เน็ตและสืบค้นจริยธรรมการ
ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
    1. ผู้ สอนและผู้ เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาที่ ได้ เรียนให้มีความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน 
    2. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมนอก
ห้องเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่จัดท าขึ้น และอินเทอร์เน็ต 

วิชาโปรแกรม
กราฟิก 

- ชุดการสอน 
(Captivate) 
- โปรเจคเตอร์ 
- อินเทอร์เน็ต 
- ระบบ LMS 
- เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
- เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา หรือ
แท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังเรียน 
- รายงาน 
- ใบงาน 

จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 
- แบบประเมินชิ้นงาน 
 

 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง                   การพิมพ์รูปภาพ                    จ านวน ๘ ชั่วโมง 



 

 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

๑๖-๑๗/๘ 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    1. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะน าบทเรียน  วิธีการให้คะแนนและ
วิธีการเรียนเรื่อง การพิมพ์รูปภาพ 
    2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วยเรียนที ่๑๐  
    3. ผู้ สอนให้ผู้ เรี ยนแสดงความรู้
เกี่ยวกับ การพิมพ์รูปภาพ 
2.  ขั้นให้ความรู้ 
    1. ผู้ สอนแนะน าวิ ธีบทเรียนจาก
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หน่วยที่ ๑๐ การ
พิมพ์รูปภาพและผู้เรียนร่วมกันอธิบาย
เกี่ยวกับ การใช้การปรับแต่งสีและแสงเงา 
ตามที่ได้ศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
    3. ครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน าแก่
ผู้เรียน 
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
    1. ผู้สอนมอบชิ้นงานให้ผู้เรียน  
    2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล
ด้วยอินเทอร์เน็ตและสืบค้นจริยธรรมการ
ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
    1. ผู้ สอนและผู้ เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาที่ ได้ เรียนให้มีความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน 
    2. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมนอก
ห้องเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่จัดท าขึ้น และอินเทอร์เน็ต 

- หนังสือเรียน
วิชาโปรแกรม
กราฟิก 

- ชุดการสอน 
(Captivate) 
- โปรเจคเตอร์ 
- อินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลังเรียน 
- รายงาน 
- ใบงาน 

- แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 
- แบบประเมินชิ้นงาน 
 

 
 
 
๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ ข้อสอบ 
(ความรู้) 

ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ๘๐ 
ของคะแนนเต็ม 



 

 

๑ ๓ ๕ ๒ ๑0 ๘ 
๒ ๓ ๕ ๒ ๑0 ๘ 

๓ ๓ ๕ ๒ ๑0 ๘ 

๔ ๓ ๕ ๒ ๑0 ๘ 

๕ ๓ ๕ ๒ ๑0 ๘ 

๖ ๓ ๕ ๒ ๑0 ๘ 

๗ ๓ ๕ ๒ ๑0 ๘ 

๘ ๓ ๕ ๒ ๑0 ๘ 

๙ ๓ ๕ ๒ ๑0 ๘ 

๑๐ ๓ ๕ ๒ ๑0 ๘ 

รวม ๓๐ ๕๐ ๒๐ ๑๐๐ ๘๐ 
 ความรู้   ๓๐  คะแนน 

ทักษะ   ๕๐  คะแนน 
จิตพิสัย   ๒๐  คะแนน 

  รวม  ๑๐๐  คะแนน 
  
 ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
๘. เครื่องมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 ๘.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๘.๓ ใบงาน 

 ๘.๔ แบบประเมินด้านการท างาน 
๘.๕ แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 


