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กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชา ว20206 คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 3 (งานกราฟิกเบื้องต้น) 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
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โรงเรียนโนนหันวิทยายน 

ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       วิทยาศาสตร์    วิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ว20206  คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

เวลา   60 ช่ัวโมง       จ านวน   1.5  หน่วยกิต 

 
        ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกราฟิก คุณสมบัติของงานกราฟิก บทบาทและ
ความส าคัญของงานด้านกราฟิก กราฟิกกับชีวิตประจ าวัน ความหมายและความเป็นมาของการ
ออกแบบกราฟิก ระบบ คอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิก การประยุกต์งานการออกแบบกราฟิก อนาคต
ของการออกแบบกราฟิก สี ทฤษฏีสีกับการออกแบบงานกราฟิก โปรแกรมส าหรับงานกราฟิก เทคนิค
การสร้างภาพกราฟิก การจัดเก็บ แฟ้มภาพกราฟิกปฏิบัติการออกแบบ และสร้างสรรค์งานอย่างสากล 
โดยใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงค าส่ังท่ีส าคัญในการออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างช านาญ การน าภาพจากแหล่งภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์
งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม การศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการ
ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกจากเว็บไซต์ต่างๆ การปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วย
โปรแกรมกราฟิก เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานประเภทโปสเตอร์ แผ่นพับแนะน าโรงเรยีน
ชาวนา ป้ายโฆษณากีฬาเอเชียนเกมส์  การ์ดแต่งงาน การ์ดอวยพร ปกซีดี/ดีวีดี การดัดแปลงและ
ตกแต่งภาพถ่ายและอื่น ๆ ท้ังท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้น กระบวนการออกแบบ กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอดและการสร้างสรรค์ผลงานเป็นสากล รวมถึงการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจและเห็นคุณค่าสามารถใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกออกแบบและสร้างสรรค์
งานกราฟิกได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีสมรรถนะส าคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการเรียนรู้ มีความรับผิดขอบ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมีความ
มุ่งมั่นในการท างาน ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีจิตส านึกและรับผิดขอบ 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของการออกแบบกราฟิก และสรุปเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน กราฟิก 
2. อธิบายประวัติ คุณสมบัติ บทบาทและความส าคัญของงานกราฟิก 
3. จ าแนกทฤษฎีสี และหลักการเลือกใช้สีในคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิก 
4. วิเคราะห์ประเภทของโปรแกรมกราฟิก ชนิดของภาพ และการจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิก 
5. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิกอย่างช านาญ 
6. ปฏิบัติการออกแบบและสร้างงานกราฟิกโดยใช้โปรแกรมส าหรับงานกราฟิก 
7. สร้างสรรค์ผลงานกราฟกิ ประกอบด้วย โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้าย'โฆษณา การ์ดแต่งงาน 

การ์ด อวยพร ปกซีดี/ดีวีดี การดัดแปลงและตกแต่งภาพถ่าย และอื่นๆ ท้ังท่ีเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ อย่างมีคุณธรรมโดยไม่ลอกเลียนผลงานของคนอื่น 

8. ท าโครงงานการสร้างสรรค์งานกราฟิก 

รวมทั้งหมด   8 ผลกำรเรียนรู้ 
 



โครงสร้างรายวิชาเพิม่เตมิ 

รายวิชา  ว20206  คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา   60  ช่ัวโมง       จ านวน   1.5 หน่วยกิต สัดส่วนคะแนน  70:30 

หน่วย
ที ่

หน่วยการ
เรียนรู้ 

ตัวชี้วัด/
ผลการ
เรียนรู้ 

เน้ือหาวิชา/สาระการเรียนรู้ 
เวลา
เรียน

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ภาระงาน/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

1 การ
ออกแบบ
กราฟิก 
 

1-2 - ความหมายและความเป็นมาของการออกแบบ
กราฟิก 

- ระบบ คอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิก 
- ความเป็นมาของงานกราฟิก  
- คุณสมบัติของงานกราฟิก  
- บทบาทและความส าคัญของงานด้านกราฟิก  

3 4 ใบงาน 
Mind Mapping 

3-4 - สี ทฤษฏีสีกับการออกแบบงานกราฟิก 
- ประเภทของภาพกราฟิก 
- ประเภทของไฟล์ภาพกราฟิก 
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานทางด้านกราฟิก 
- การประยุกต์งานการออกแบบกราฟิก 

3 4 ใบงาน 
Mind Mapping 

2 การใช้
โปรแกรม 
โฟโต้ช้อป 

5-6 - องค์ประกอบของโปรแกรม Photoshop cs6 
-   การใช้งานเครื่องมือ Photoshop cs6 
- การปรับแต่งรูปภาพ 
- การสร้างตัวอักษรกราฟิก 
- การปรับแต่งรูปภาพเบื้องต้น 

12 13 -  ใบงาน PMI 
-  การใช้โปรแกรม

ปรับแต่งรูปภาพ 
- การสร้างตัวอักษร 
- การปรับแต่ง

รูปภาพด้วย Filter 
- การวาดภาพ 

3 การสร้าง
งานกราฟิก 
 

7 - ปฏิบัติการออกแบบและสร้างภาพโปสเตอร์  
- ปฏิบัติการออกแบบและสร้างแผ่นพับ  
- ปฏิบัติการออกแบบและสร้างป้าย'โฆษณา  
- ปฏิบัติการออกแบบและสร้างปกซีดี/ดีวีดี

ภาษาอังกฤษ 
- ปฏิบัติการออกแบบและสร้างการ์ดแต่งงาน/

การ์ดอวยพร  
- ปฏิบัติงานดัดแปลงภาพถ่าย 

15 18 ภาพโปสเตอร์  
แผ่นพับร.ร.ชาวนา  
ป้าย'โฆษณา  
ปกซีดี/ดีวีดี  
การ์ดอวยพร  
การดัดแปลงภาพถ่าย 

4 การประยุกต์ 
ใช้งาน 

8 - โครงงานสร้างสรรค์งานกราฟิก 21 22 โครงงานสร้างสรรค์
งานกราฟิก 

 เรียน 54 60  
สอบกลางภาค 3 10  
สอบปลายภาค 3 30  
รวม 60 100  



โครงกำรสอน (Course Outline) 
สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ รำยวิชำ คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3 (งำนกรำฟิกเบื้องต้น) รหัส ว20206 
ชื่อผู้สอน  นำงอำรี  รำชสำร  ระดับชั้น  มัธยมศึกษำปีที่ 2 
ลักษณะวิชำ 
  สำระพื้นฐำน    สำระเพิ่มเติม      กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    อื่น ๆ 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ (ภำคเรียนที่ 1) 

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกราฟิก คุณสมบัติของงานกราฟิก บทบาทและ
ความส าคัญของงานด้านกราฟิก กราฟิกกับชีวิตประจ าวัน ความหมายและความเป็นมาของการ
ออกแบบกราฟิก ระบบ คอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิก การประยุกต์งานการออกแบบกราฟิก อนาคต
ของการออกแบบกราฟิก สี ทฤษฏีสีกับการออกแบบงานกราฟิก โปรแกรมส าหรับงานกราฟิก เทคนิค
การสร้างภาพกราฟิก การจัดเก็บ แฟ้มภาพกราฟิกปฏิบัติการออกแบบ และสร้างสรรค์งานอย่างสากล 
โดยใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงค าส่ังท่ีส าคัญในการออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างช านาญ การน าภาพจากแหล่งภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์
งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม การศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการ
ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกจากเว็บไซต์ต่างๆ การปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วย
โปรแกรมกราฟิก เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานประเภทโปสเตอร์ แผ่นพับแนะน าโรงเรยีน
ชาวนา ป้ายโฆษณากีฬาเอเชียนเกมส์  การ์ดแต่งงาน การ์ดอวยพร ปกซีดี/ดีวีดี การดัดแปลงและ
ตกแต่งภาพถ่ายและอื่น ๆ ท้ังท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้น กระบวนการออกแบบ กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอดและการสร้างสรรค์ผลงานเป็นสากล รวมถึงการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจและเห็นคุณค่าสามารถใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกออกแบบและสร้างสรรค์
งานกราฟิกได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีสมรรถนะส าคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการเรียนรู้ มีความรับผิดขอบ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมีความ
มุ่งมั่นในการท างาน ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีจิตส านึกและรับผิดขอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ตัวชี้วัดรำยภำค/ผลกำรเรียนรู้ (ภำคเรียนที่ 1) 

ตัวชี้วัดรำยภำค/ผลกำรเรียนรู้ 
ควำมสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำง 

1. อธิบายความหมายของการออกแบบกราฟิก และสรุปเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน กราฟิก 

 

ว 4.2ม.2/3 

1. อธิบายประวัติ คุณสมบัติ บทบาทและความส าคัญของงานกราฟิก 
 

ว 4.2ม.2/3 

3. จ าแนกทฤษฎีสี และหลักการเลือกใช้สีในคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
กราฟิก 

ว 4.2ม.2/3 

4. วิเคราะห์ประเภทของโปรแกรมกราฟิก ชนิดของภาพ และการจัดเก็บ
แฟ้มภาพกราฟิก 

 
 

ว 4.2ม.2/3 

5. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิกอย่างช านาญ 
 

ว 4.2ม.2/4 

6. ปฏิบัติการออกแบบและสร้างงานกราฟิกโดยใช้โปรแกรมส าหรับงาน
กราฟิก 

 

ว 4.2ม.2/4 

7. สร้างสรรค์ผลงานกราฟิก ประกอบด้วย โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้าย'
โฆษณา การ์ดแต่งงาน การ์ด อวยพร ปกซีดี/ดีวีดี การดัดแปลงและ
ตกแต่งภาพถ่าย และอื่นๆ ท้ังท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
อย่างมีคุณธรรมโดยไม่ลอกเลียนผลงานของคนอื่น 

 

ว 4.2ม.2/4 

8. ท าโครงงานการสร้างสรรค์งานกราฟิกได้ ว 4.2ม.2/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  เนื้อหาวิชา 
ภาคเรียนท่ี 1 

 ระยะเวลำ เนื้อหำกำรสอน 
เนื้อหำกำรเรียนก่อนสอบกลำงภำค-
สอบกลำงภำค 

ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภำพกรำฟิก 
      -   ความหมายและความเป็นมาของการออกแบบ
กราฟิก 

- ระบบ คอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิก 
- ความเป็นมาของงานกราฟิก  
- คุณสมบัติของงานกราฟิก  
- บทบาทและความส าคัญของงานด้านกราฟิก  
- สี ทฤษฏีสีกับการออกแบบงานกราฟิก 
- ประเภทของภาพกราฟิก 
- ประเภทของไฟล์ภาพกราฟิก 
- ซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานทางด้านกราฟิก 
- การประยุกต์งานการออกแบบกราฟิก 

องค์ประกอบของโปรแกรม Photoshop cs6 
     -    การใช้งานเครื่องมือ Photoshop cs6 

- การปรับแต่งรูปภาพเบ้ืองต้น 
กำรปฏิบัติกำรออกแบบและสร้ำงงำนกรำฟิก 

- การสร้างตัวอักษรกราฟิก 
- การปรับแต่งภาพด้วย Filter 
- การวาดภาพด้วยเครื่องมือโปรแกรม 

กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนกรำฟิก 
- การสร้างภาพโปสเตอร์ 
- การสร้างแผ่นพับ 
- การสร้างป้ายโฆษณา 

เนื้อหำกำรเรียนหลังสอบกลำงภำค-
สอบปลำยภำค 

กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนกรำฟิก 
- การสร้างปกซีดี/ดีวีด ี
- การสร้างการ์ดแต่งงาน การ์ดอวยพร 
- การปฏิบัติงานดัดแปลงภาพถ่าย 

กำรท ำโครงงำนกำรสร้ำงสรรค์งำนกรำฟิก 
โดยบูรณาการ STEM Education  ร่วมกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 



4.  วิธีการวัดผลประเมินผล 
สัดส่วนคะแนนการวัดผลประเมินผล = คะแนนประเมินตามสภาพจริง 

(70  คะแนน : คะแนนสอบ (30  คะแนน) 
การวัดผลการเรียนรู้รายภาค 

ภาคเรียนท่ี ตัวชี้วัดรายภาค/ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการวัด (ข้อท่ี) 
1  1 2 3 4 5 6 7 8 

 
5.  รายละเอียดการเก็บคะแนน 
 ภาคเรียนท่ี 1 
การเก็บคะแนนก่อนสอบกลางภาค (ประเมินตามสภาพจริง) : 30  คะแนน  

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการวัด วิธีการวัด คะแนน 
1 ตรวจใบงานMind Mapping  

สังเกตพฤติกรรม 
2 

2 ตรวจใบงาน Mind Mapping  
สังเกตพฤติกรรม 

2 

3 ตรวจใบงาน Mind Mapping  
สังเกตพฤติกรรม 

2 

4 ตรวจใบงาน Mind Mapping  
สังเกตพฤติกรรม 

2 

5 ตรวจช้ินงานการปรับแต่งรูปภาพ   
ใบงาน PMI 
สังเกตพฤติกรรม 

2 

6 ตรวจช้ินงานการสร้างตัวอักษรกราฟิก   
ตรวจช้ินงานการการปรับแต่งภาพด้วย Filter 
ตรวจช้ินงานการวาดภาพ 
ใบงาน PMI  
สังเกตพฤติกรรม 

10 

7 ตรวจช้ินงานการสร้างภาพโปสเตอร์ 
ตรวจช้ินงานการสร้างแผ่นพับ 
ตรวจช้ินงานการสร้างป้าย'โฆษณา 
ใบงาน PMI  
สังเกตพฤติกรรม 

10 

 
  
 
 
 
 
 



การเก็บคะแนนสอบกลางภาค: 10  คะแนน  
ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการวัด วิธีการวัด คะแนน 

1 แบบทดสอบเรื่อง ความหมายของการออกแบบกราฟิก และ
สรุปเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิก 

1 

2 แบบทดสอบเรื่อง ประวัติ คุณสมบัติ บทบาทและความส าคัญ
ของงานกราฟิก 

1 

3 แบบทดสอบเรื่อง ทฤษฎีสี และหลักการเลือกใช้สีใน
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิก 

1 

4 แบบทดสอบเรื่อง ประเภทของโปรแกรมกราฟิก ชนิดของภาพ 
และการจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิก 

1 

5 แบบทดสอบเรื่อง ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานกราฟิก 

6 

 
 การเก็บคะแนนหลังสอบกลางภาค (ประเมินตามสภาพจริง) : 30  คะแนน  

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการวัด วิธีการวัด คะแนน 
7 ตรวจช้ินงานการสร้างปกซีดี/ดีวีดี 

ตรวจช้ินงานการสร้างการ์ดแต่งงาน การ์ดอวยพร 
และการดัดแปลงภาพถ่าย 
ใบงาน PMI  
สังเกตพฤติกรรม 

8 

8 ตรวจโครงงานการสร้างสรรค์งานกราฟิก 
 

22 

การเก็บคะแนนสอบปลายภาค: 30  คะแนน  
ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการวัด วิธีการวัด คะแนน 

1 แบบทดสอบเรื่อง ความหมายของการออกแบบกราฟิก และ
สรุปเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิก 

5 

2 แบบทดสอบเรื่อง ประวัติ คุณสมบัติ บทบาทและความส าคัญ
ของงานกราฟิก 

5 

3 แบบทดสอบเรื่อง ทฤษฎีสี และหลักการเลือกใช้สีใน
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิก 

5 

4 แบบทดสอบเรื่อง ประเภทของโปรแกรมกราฟิก ชนิดของภาพ 
และการจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิก 

5 

5 แบบทดสอบเรื่อง ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานกราฟิก 

5 

8 แบบทดสอบเรื่องโครงงานการสร้างสรรค์งานกราฟิก 5 
 
 

  



ผังมโนทัศน์ 
รำยวชิำ ง30245  คอมพิวเตอร์ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอมพิวเตอร์
เพ่ิมเติม 3 

4. ทฤษฎีสีและ
หลักการใช้สี 

1.องค์ประกอบโปรแกรม 
Photo Shop 

 

4.การสร้างตัวอักษร 
กราฟิก 

2. การใช้งาน
เครื่องมือ Photoshop 
cs6 

 
 

 

2.ระบบคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานกราฟิก 

หน่วยที่ 4  
การประยุกต์ใช้งาน 

2. การสร้างทางเลือก 

1. ความหมายของการ
ออกแบบกราฟิก 

2.  การสร้างแผ่นพับ 

4. การสร้างป้ายโฆษณา 

หน่วยที่ 1 
การออกแบบกราฟิก 

หน่วยที่ 3 
การสร้างงานกราฟิก 

1. การสร้างภาพ
โปสเตอร์ 

3.การออกแบบชิ้นงาน 

1.วิเคราะห์ปัญหา
โครงงาน 

ควำมรู้ 

หน่วยที่ 2 
การใช้โปรแกรม 

โฟโตช้อป 

5. ประเภทของงาน
กราฟิก 

 

ผังมโนทัศน ์

รำยวิชำ ว20206 คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 3 

5.  การสร้างการ์ดอวย
พร 

6. กาiสร้างปกซีดี 

7. กาดัดแปลงภาพถ่าย 5. การสรุป น าเสนอ
และเผยแพร่ 

4. การสร้างชิ้นงาน 

3. ความเป็นมาและ
ความส าคัญ 

5. ประเภทของงาน
กราฟิก 

 
3. การปรับแต่ง 
    รูปภาพเบ้ืองต้น 

 
 

 

5. การปรับแต่ง
รูปภาพด้วย Filter 

5. การปรับแต่ง
รูปภาพด้วย Filter 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังมโนทัศน ์9 คิด ชีวิตพอเพียง 

9 คิดชีวิตพอเพียง 

สู่แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

พอดี พอเหมาะ 
เหมาะสม พอสมควร 

พอประมาณ 

พอเพียง 2 
ความมีเหตุผล 

พอเพียง 1 
ความพอประมาณ 

 

เพราะอะไร ท าไม 
อย่างไร เพื่ออะไร แนว

ทางแก้ไข 

จิตส านึก 
ศึกษา ค้นคว้า 

รอบรู้ รอบคอบ 
ระมัดระวัง 

วางแผนปฏิบัติ 

 

ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน 
พากเพียร สติปัญญา 

คุณธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี จารีต 
สืบสาน สืบทอด เผยแผ่ เผยแพร่ 
วิถีชีวิต กฎเกณฑ์ แบบอย่าง  

แบบแผน ความเจริญ 

สถานการณ์
สภาพแวดล้อม
สภาพการณ์ 

สภาวะแวดล้อม 
ผลกระทบ 

พอดี พอเหมาะ 
เหมาะสม 
พอสมควร 
พอประมาณ 

ส่ิงของ  
ของใช้ 
อุปกรณ์ 

พอเพียง 3 
การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

 
พอเพียง 4 

เง่ือนไขความรู้ 

 
พอเพียง 5 

เง่ือนไขคุณธรรม 

 

พอเพียง 6 
วัตถุ 

 

พอเพียง 9 
วัฒนธรรม 

พอเพียง 8 
ส่ิงแวดล้อม 

 

พอเพียง 7 
สังคม

พอประมาณ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม. 

 มีเจตคติที่ดีต่อการออกแบบงานกราฟิก 
 มีความรับผิดชอบ  
 มีความรอบคอบ  
 มีความคิดสร้างสรรค์ 
 มีมารยาทในการท างาน 

ภาระงาน/ช้ินงาน 

 ใบงานMind Mapping 
 

ความรู้ 

- ความหมายและความเป็นมาของการ
ออกแบบกราฟิก 

- ระบบ คอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิก  
- ความเป็นมาของกราฟิก  
- คุณสมบัติของงานกราฟิก  
- บทบาทและความส าคัญของงานด้านกราฟิก  
กราฟิกกับชีวิตประจ าวัน 

- สี ทฤษฏีสีกับการออกแบบงานกราฟิก 
- ประเภทของโปรแกรมกราฟิก 
- ชนิดของภาพกราฟิก 
- การจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิก 
การประยุกต์งานการออกแบบกราฟิก 

ทักษะ/กระบวนการ 

 ทักษะการใช้เทคโนโลย ี
 ทักษะการแสวงหาความรู้ 
 ทักษะการน าเสนอผลงาน 
 ทักษะการท างานร่วมกัน 

หน่วยที่ 1 
การออกแบบ

กราฟิก 

ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่าย
ภาระงาน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม. 

 มีเจตคติที่ดีต่อการใช้โปรแกรมกราฟิก 
 มีความรับผิดชอบ  
 มีความรอบคอบ  
 มีความคิดสร้างสรรค์ 
 มีมารยาทในการท างาน 

ภาระงาน/ช้ินงาน 

 ใบงาน PMI 
 การปรับแต่งรูปภาพเบ้ืองต้น 
 การสร้างตัวอักษรกราฟิก 
 การปรับแต่งภาพด้วย Filter 
 การวาดภาพ 

 

ความรู้ 

   องค์ประกอบของโปรแกรม Photoshop 
 การใช้งานเครื่องมือ Photoshop cs6 
 การปรับแต่งรูปภาพเบ้ืองต้น 
 การสร้างตัวอักษรกราฟิก 
 การปรับแต่งภาพด้วย Filter 
   การวาดภาพ 

 

ทักษะ/กระบวนการ 

 ทักษะการใช้เทคโนโลย ี
 ทักษะการแสวงหาความรู้ 
 ทักษะการน าเสนอผลงาน 
 ทักษะการท างานร่วมกัน 

หน่วยที่ 2  
การใช้

โปรแกรม
Photoshop cs6 

ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่าย
ภาระงาน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม. 

 มีเจตคติที่ดีต่อการสร้างงานกราฟิก 
 มีความรับผิดชอบ  
 มีความรอบคอบ  
 มีความคิดสร้างสรรค์ 
 มีมารยาทในการท างาน 

ภาระงาน/ช้ินงาน 

 การสร้างภาพโปสเตอร์ 
 การสร้างแผ่นพับ 
 การสร้างป้ายโฆษณา 
 การสร้างการ์ดอวยพร 
 การสร้างปกซีดี 
 การดัดแปลงภาพถ่าย 

 

ความรู้ 

 การสร้างภาพโปสเตอร์ 
 การสร้างแผ่นพับ 
 การสร้างป้ายโฆษณา 
 การสร้างการ์ดอวยพร 
 การสร้างปกซีดี 
 การดัดแปลงภาพถ่าย 

ทักษะ/กระบวนการ 

 ทักษะการใช้เทคโนโลย ี
 ทักษะการแสวงหาความรู้ 
 ทักษะการน าเสนอผลงาน 
 ทักษะการท างานร่วมกัน 

หน่วยที่ 3  
การสร้าง
ชิ้นงาน 

ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม. 

 มีเจตคติที่ดีต่อโครงงานสร้างสรรค์
งานกราฟิก 

 มีความรับผิดชอบ  
 มีความรอบคอบ  
 มีความคิดสร้างสรรค์ 
 มีมารยาทในการท างาน 

ภาระงาน/ช้ินงาน 

 โครงงานสร้างสรรค์งาน
กราฟิก 

 รายงานโครงงาน 
 การน าเสนอและเผยแพร่
โครงงาน 
 

ความรู้ 

 โครงงานสร้างสรรค์งานกราฟิกโดย
การบูรณาการ STEM education และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 การวิเคราะห์ปัญหาโครงงาน 
 การสร้างทางเลือก 
 การออกแบบช้ินงาน 
 การสร้างชิ้นงาน 
 การจัดท ารายงานโครงงานและแผ่น
พับโครงงาน 

 การน าเสนอโครงงาน 
 

หน่วยที่ 4  
การ

ประยุกต์ใช้
งาน 

ทักษะ/กระบวนการ 

 ทักษะการใช้เทคโนโลย ี
 ทักษะการแสวงหาความรู้ 
 ทักษะการน าเสนอผลงาน 
 ทักษะการท างานร่วมกัน 

ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน 
 



กรอบความคิดในการพัฒนาความสามารถทางการคิด (มิติการคิด 6 ด้าน) 
 
 
 
 

 

มิติ “การคิด” 
6 ด้าน 

5.ด้านกระบวนการ
คิด 

4. ด้านลักษณะการ
คิด 

6. ด้านการควบคุม
และประเมินการคิด 

3. ด้านทักษะ 
การคิด 

๑. ด้านข้อมูล เนื้อหา 
ท่ีใช้ในการคิด 

2. ด้านคุณสมบัติท่ี
เอื้ออ านวยต่อการคิด 

คิดวิเคราะห์ 

คิดสังเคราะห์ 

คิดเปรียบเทียบ 

คิดวิพากษ์ 

คิดเชิงมโนทัศน์ 

คิดประยุกต์ 

คิดบูรณาการ 
คิดแก้ปัญหา 

คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

คิดอนาคต 

คิดเชิงกลยุทธ์ 

คิดสร้างสรรค์ คิดคล่อง 

คิดหลากหลาย 

คิดละเอียด 

คิดชัดเจน 

คิดอย่างมีเหตุผล 
คิดชัดเจน 

คิดกว้าง 

คิดไกล 

คิดลึกซึ้ง 

คิดถูกทาง 

ทักษะการคิดขั้นสูง 

ทักษะขั้นพ้ืนฐานท่ัวไป 

ทักษะการส่ือสาร 

ม่ันใจในตนเอง 

เกี่ยวกับตนเอง 

เกี่ยวกับสังคมและส่ิงแวดล้อม 

เกี่ยวกับวชิาการ 
น่ารัก  น่าคบ 

ใจกว้างเป็นธรรม 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

กระตือรือร้น 

ช่างวิเคราะห์ ผสมผสาน 

ขยัน อดทน 

- ครอบคลุมการ
วางแผน 

- ควบคุม ก ากับการ
กระท าของตนเอง 

- ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและ
ประเมินผล 

-การฟัง 
-การอ่าน 
-การรับรู้ 
-จดจ า 
-การจ า 
-การคงส่ิงท่ีเรียนไปแล้วไว้ได้ 
-การบอกความรู้ได้ 
-การบอกความรู้ออกมาด้วยตัวเอง 
-การใช้ข้อมูล 
-การบรรยาย 
-การอธิบาย 
-การท าให้กระจ่าง 
-การพูด 
-การเขียน 
-การแสดงออกถึง 
  ความสามารถของตน 
 

 

-การสังเกต 
-การส ารวจ 
-การตั้งค าถาม 
-การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
-การระบุ 
-การจ าแนกแยกแยะ 
-การจัดล าดับ 
-การเปรียบเทียบ 
-การจัดหมวดหมู่ 
-การสรุปอ้างอิง 
-การแปล 
-การตีความ 
-การเชื่อมโยง 
-การขยายความ 
-การให้เหตุผล 
-การสรุปผล 

-การสรุปความ 
-การใช้ค าจ ากัดความ 
-การวิเคราะห์ 
-การผสมผสานข้อมูล 
-การจัดระบบความคิด 
-การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
-การแก้ไขปรับปรุง
โครงสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
-การค้นหาแบบแผน 
-การหาความเชื่อพ้ืนฐาน 
-การคาดคะเน/พยากรณ์ 
-การตั้งสมมุติฐาน 
-การทดสอบสมมุติฐาน 
-การตั้งเกณฑ์ 
-การพิสูจน์ความจริง 
-การประยุกต์ใช้ความรู้ 
 
 


