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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   

ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอปากเกรด็  จังหวัดนนทบุร ี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 



 

 

 

บทน า 
 

 การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์และสมดุลย์ท้ังด้านจิตใจ  
ร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ท้ังด้านวิชาการ วิชา
งาน และวิชาชีวิต เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พึ่งตนเองได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
พัฒนาสังคม และส่ิงแวดล้อม 
 สาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ มีทักษะใน
การท างาน ท างานเป็น รักการท างาน ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการจัดการ การวางแผนออกแบบการ
ท างาน สามารถน าเอาความรู้เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ใช้ในการท างาน  สร้าง พัฒนางาน 
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพของงาน และการท างาน 
 

ความส าคัญ  ธรรมชาต ิและลักษณะเฉพาะ 
 

 กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน 
อาชีพ และเทคโนโลยี มีทักษะการท างาน ทักษะการจัดการ สามารถน าสารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการ
ท างานอย่างถูกต้องเหมาะสม คุ้มค่าและมีคุณธรรม สร้างพัฒนาวิธีการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 
มีนิสัยรักการท างาน เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่องาน  ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม และค่านิยมท่ีเป็นพื้นฐาน 
ได้แก่ ความขยัน ประหยัด และอดทน  อันน าไปสู่การให้ ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและพึ่งตนเองได้ตาม
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ร่วมมือและแข่งขันในระดับสากลใน
บริบทของสังคมไทย 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระท่ีเน้นกระบวนการท างาน และจัดการอย่างเป็น
ระบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการออกแบบงาน และการท างานอย่างมีกลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการทาง
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนน าเทคโนโลยีมาใช้และประยุกต์ใช้ในการท างาน รวมทั้งการสร้าง พัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดแวดล้อมและพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว กลุ่มการงานอาชีพ จึงก าหนดวิสัยทัศน์ การเรียนรู้ท่ียึดงานและการแก้ปัญหาเป็นส าคัญบน
พื้นฐานของการใช้หลักการและทฤษฏีเป็นหลัก ในการท างานและแก้ปัญหา งานท่ีน ามาฝึกฝนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของ
กลุ่มนั้น เป็นงานเพื่อการด ารงชีวิตในครอบครัวและสังคมและงานเพื่อการประกอบอาชีพ  ซึ่งงานท้ัง 2 ประเภทนี้ 
เมื่อผู้เรียนได้รับการ ฝึกฝนตามกระบวนการเรียนรู้ ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
การ บูรณาการ ความรู้ทักษะ และความดีท่ีหลอมรวมจนก่อเกิดเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ท่ีก าหนด 
 
 



 

 

คุณภาพของผู้เรียน 
 

 กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ 
โดยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ดังนี้ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด ารงชีวิตครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการท างานและอาชีพ 
 มีทักษะในการท างาน การประกอบอาชีพ การจัดการ การแสวงหาความรู้ เลือกใช้เทคโนโลยี และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างาน สามารถท างานอย่างมีกลยุทธ์ สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ 
 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักการท างาน ประหยัด อดออม ตรงต่อเวลา เอื้อเฟื้อ เสียสละ และมี
วินัยในการท างาน เห็นคุณค่าความส าคัญของงานและอาชีพสุจริต ตระหนักถึงความส าคัญของสารสนเทศ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
 

เมื่อจบแต่ละช่วงชั้น ผู้เรียนต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 มีทักษะการท างานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการ ท างานอย่างเป็นระบบ และมีกลยุทธ์ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เลือกใช้เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
อย่างเหมาะสมกับงานและอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม สามารถคิด ออกแบบสร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการ
ใหม่ในการท างาน  ท างานด้วยความรับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด อดออม  มุ่ งมั่น  อดทน  ใช้พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และถูกวิธี 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 
 มีทักษะการท างานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการ ท างานอย่างเป็นระบบ และมีกลยุทธ์ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เลือกใช้ และประยุกต์เทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและมีคุณธรรม สามารถคิดออกแบบ สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ใน
การท างาน ท างานด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม มุ่งมั่น อดทน เอื้อเฟื้อ ใช้พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 

 

หลักการและจดุมุ่งหมายของหลักสตูร 
 

หลักการ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย

ส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็น
สากล 



 

 

 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน  ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมี
คุณภาพ 
 3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้  เวลา  และการจัดการเรียนรู้ 
 5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม                 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 

 

จุดมุ่งหมาย 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา  มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนี้ 
           1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  มีความรู้ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
3.  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมมีจิตสาธารณะท่ี
มุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 
 
 

ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรยีนรู้และขอบข่ายภาระงาน 
 

 
 
 
 
 
 

       คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 

 

คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม 

. 

ภาระ/ช้ินงาน 
. 

ความรู้. 

ทักษะ/กระบวนการ 
. 



 

 

ผังความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพของผู้เรียน 

1. วิสัยทัศน์

2. จุดมุ่งหมาย

3. สมรรถนะส าคัญ

ของผู้เรียน

4. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

5. มาตราฐานการเรียนรู้
และตัวช้ีวัด

6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



 

 

สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ 
 

สาระที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 มาตรฐาน  ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ 
การส่ือสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

1. อธิบายหลักการท างาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
2. อภิปรายลักษณะส าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน 

มาตรฐานการเรียนรู้ ม.1 - 3 
1. อธิบายหลักการท างาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 

1. การท างานของคอมพิวเตอร์ 
- ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ 
- ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
- หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

2. บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ 
- บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ 
- ประโยชน์คอมพิวเตอร์ 

2. อภิปรายลักษณะส าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. จุดก าเนิด นิยามของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ล าดับการพัฒนา ลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. บทบาทผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 
- บทน า นิยามของข้อมูลสารสนเทศ 
- ส่วนประกอบความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ชนิด การประมวลผล และ

ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
…………………………………………………… 

 

เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียน ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง   
2. ส่งเสริม พัฒนาครูสู่มาตรฐานครูมืออาชีพ 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญา

สากลในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณลักษณะ คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมไทย รักและ ภาคภูมิใจในองค์กรและสถาบัน

หลักของชาติ 
5. บริหารองค์กรด้วยระบบคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล 

 

 

เป้าประสงค ์
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โรงเรียนมีครูและบุคลากรท่ีมีคุณภาพสู่มืออาชีพ 
3. ผุ้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย รักและภาคภูมิใจในองค์กรและสถาบันหลัก  ของชาติ 
5. องค์กรมีการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

คณุลักษณะทีพ่ึงประสงค ์ ตัวชี้วัด / พฤตกิรรม 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  
  

1. ร่วมปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างสม่ าเสมอ 

2. ร่วมปฏิบัติกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ 

3. ปฏิบัติตนเป็นสุภาพบุรุษ – สุภาพสตร ีรักศักด์ิศรีของลูก หอวัง นนทบุรี 
2. ซื่อสัตย ์ สุจริต   
  
  

1. รักษาค าพูด / พูดแต่ความจริง / ไม่โกหก 

2. ไม่ลักขโมย / ไม่หยิบของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต เก็บของได้ น าส่งครู /น าส่งคืน
เจ้าของ 
3. ไม่ทุจริตการสอบ / ไม่ลอกการบ้าน 

3. มีวินัย 
  
  

1. การตรงต่อเวลา 

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม 

3. ประพฤติ – ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด 

4. ใฝ่เรียนรู้ 
  
  

1. รักการอ่าน – เขียน และรักการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

2. มีทักษะและศักยภาพตามสมรรถนะ ส าคัญของผู้เรียน (ความสามารถในการ
สื่อสาร /คิด / แก้ปัญหา / ใช้ทักษะชีวิต / ใช้เทคโนโลยี) 
3. มีความรู้เป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และความกว้าหน้าทางวิทยาการ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 
  
  

1. มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน / มีบัญชีรายรับ – รายจ่าย 

2. มีการสะสมเงิน / ออมเงิน ท่ีเหลือจากการใช้จ่าย 

3. ประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

6. มุ่งมั่นในการท างาน 
  
  

1. รักและศรัทธา ต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ต้ังใจ อดทน พยายามท างานท่ีได้รับมอบหมายจนประสบผลส าเร็จ 

3. สามารถปรับปรุง พัฒนางานให้ดียิ่งข้ึน 

7. รักความเป็นไทย 
  
  

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมตามกาลเทศะ 

2. มีสัมมาคารวะ / มีความกตัญญู และมีกริยามารยาทงดงามอย่างไทย 

3. ร่วมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
  
  

1. อุทิศตน เสียสละ ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนและชุมชน โดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน 
2. มีน้ าใจ / ให้อภัยผู้อื่น / เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

3. ช่ืนชม ยินดีกับคุณงามความดีของผู้อื่น 



 

 

 

การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน ตัวชี้วัด / พฤติกรรม 

สมรรถนะด้านท่ี  1   
ความสามารถใน  
การส่ือสาร 

1.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร  
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด  
1.3 ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม  
1.4 ใช้วิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม  
1.5 วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
1.6 เขียนบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันแล้วเล่าให้เพื่อนฟังได้ 

สมรรถนะท่ี  2    
ความสามารถใน     
การคิด 

2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
2.2 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ 
2.3 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
2.4 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ  
2.5 ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้  

สมรรถนะท่ี  3. 
ความสามารถใน      
การแก้ปัญหา 

3.1 สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้ 
3.2 ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา  
3.3 เข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงในสังคม 
3.4 แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
3.5 สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย 

สมรรถนะท่ี 4. 
ความสามารถใน      
การใช้ทักษะชีวิต 

4.1 เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย  
4.2 สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้  
4.3 น าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4.4 จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม  
4.5 หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเอง 

สมรรถนะด้านท่ี  5   
ความสามารถใน       
การใช้เทคโนโลยี 

5.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย  
5.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  
5.3 สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง  
5.4  ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
5.5 มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี  

 
 
 
 
 



 

 

สาระการเรยีนรู ้
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

สาระ      พ้ืนฐาน        เพ่ิมเติม                กิจกรรม 
ชื่อรายวิชา     เทคโนโลยีข้ันต้น       รหัสวิชา     ง21202 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     มัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนที่  2        ปีการศึกษา    2560 
ครูผู้สอน      นายเชิดศักด์ิ   ทองสิงห์     กลุ่มสาระฯ/กลุ่มวิชา   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 เวลาเรียน      20     ชั่วโมง / ปี    (วิชาคอมพิวเตอร์) 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมง 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการงานกราฟิก 
และหลักการออกแบบกราฟิก 
1. หลักการสร้างงานกราฟิก  
2. คอมพิวเตอร์กราฟิกกราฟิก 
3. หลักการออกแบบกราฟฟิก 
   3.1 หลักการด าเนินงานและการวางแผนขั้นต้นของการออกแบบ 
   3.2 องค์ประกอบในการออกแบบ 
   3.3 การจัดองค์ประกอบ 

1 
 
 

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการสร้างภาพ 
1. ขั้นตอนการสร้างผลงานกราฟิก 
2. หลักการออกแบบเพื่อสร้างภาพ 
3. ความรู้เกี่ยวกับสี 
   3.1 โมเดลสีคืออะไร 
   3.2 โมเดลสี RGB 
   3.3 โมเดลสี CMYK 
   3.4 โมเดลสี  HSB 
   3.5 โหมดของภาพ (Graphic Mode) 
   3.6 โหมดของภาพ Gray Scale 
   3.7 โหมดของภาพ Bitmap 
   3.8 โหมดของภาพ RGB 
   3.9 โหมดของภาพ CMYK 
   3.10 โหมดของภาพ Index Color 
 4. ฟอร์แมตของภาพ 
   4.1 BMP 
   4.2 PCX 
   4.3 TIFF 
   4.4 GIF 
   4.5 JPG 
   4.6 PNG 

1 



 

 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมง 

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการสร้างภาพ (ต่อ) 
   4.7 PSD 
   4.8 JPEG 2000 

1 

3 หน่วยการรู้ที่ 3 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
1. เร่ิมต้นใช้งานโปรแกรม Photoshop 
    1.1  การเรียกใช้งานโปรแกรม  
    1.2  การสร้างและก าหนดขนาดไฟล์งานใหม่ 
    1.3 การเปิดไฟล์ภาพ 
    1.4 การย่อ-ขยายภาพ 
    1.5 การคัดลอกภาพ 
    1.6 การบันทึกงาน 
    1.5 การเลิกใช้งานโปรแกรม  
2. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Photoshop 
    2.1 ไตเต้ิลบาร์ (Title Bar) 
    2.2 เมนูบาร์ (Menu Bar) 
    2.3 ออบช่ันบาร์ (Tool Options Bar) 
    2.4 กล่องเครื่องมือ (Tools Bar)     
    2.5 พาเล็ตต์ (Palette) 
    2.6 พื้นท่ีการท างาน (Work Space) 
    2.7 แถบสถานะ              
3.  เคร่ืองมือต่าง ๆ ใน Toolbox และหน้าที่ในการท างาน 
   3.1 ชุดเครื่องมือส าหรับการสร้าง Selection 
    3.1.1 ชนิดของชุดเครื่องมือส าหรับการสร้าง Selection และหน้าท่ีใน
การท างาน 
     3.1.2 Option ของชุดเครื่องมือส าหรับการสร้าง Selection 
     3.1.3 ประโยชน์ของชุดเครื่องมือส าหรับการสร้าง Selection 
     3.1.4 ขั้นตอนการใช้งานชุดเครื่องมือส าหรับการสร้าง Selection 
   3.2 ชุดเครื่องมือส าหรับการ Crop ภาพ 
     3.2.1 ชนิดของชุดเครื่องมือส าหรับการ Crop ภาพ และหน้าท่ีในการ
ท างาน 
     3.2.2 Option ของชุดเครื่องมือส าหรับการ Crop ภาพ 
     3.2.3 ประโยชน์ของชุดเครื่องมือส าหรับการ Crop ภาพ 
     3.2.4 ขั้นตอนการใช้งานชุดเครื่องมือส าหรับการ Crop ภาพ 
   3.3 ชุดเครื่องมือส าหรับการรีทัชภาพ      
     3.3.1 ชนิดของชุดเครื่องมือส าหรับการรีทัชภาพ และหน้าท่ีในการ
ท างาน 
     3.3.2 Option ของชุดเครื่องมือส าหรับการรีทัชภาพ 

4 



 

 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมง 

3 3.  เคร่ืองมือต่าง ๆ ใน Toolbox และหน้าที่ในการท างาน (ต่อ) 
     3.3.3 ประโยชน์ของชุดเครื่องมือส าหรับการรีทัชภาพ 
     3.3.4 ขั้นตอนการใช้งานชุดเครื่องมือส าหรับการรีทัชภาพ 
   3.4 ชุดเครื่องส าหรับระบายสี   
     3.4.1 ชนิดของชุดเครื่องมือส าหรับระบายสี  และหน้าท่ีในการท างาน 
     3.4.2 Option ของชุดเครื่องมือส าหรับระบายสี   
     3.4.3 ประโยชน์ของชุดเครื่องมือส าหรับระบายสี   
     3.4.4 ขั้นตอนการใช้งานชุดเครื่องมือส าหรับระบายสี   
   3.5 ชุดเครื่องมือส าหรับวาดภาพและสร้างตัวอักษร 
     3.5.1 ชนิดของชุดเครื่องมือส าหรับวาดภาพและสร้างตัวอักษร และ
หน้าท่ีในการท างาน 
     3.5.2 Option ของชุดเครื่องมือส าหรับวาดภาพและสร้างตัวอักษร 
     3.5.3 ประโยชน์ของชุดเครื่องมือส าหรับวาดภาพและสร้างตัวอักษร 
     3.5.4 ขั้นตอนการใช้งานชุดเครื่องมือส าหรับวาดภาพและสร้าง
ตัวอักษร 
   3.6 ชุดเครื่องมือช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน 
     3.6.1 ชนิดของชุดเครื่องมือช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน 
และหน้าท่ีในการท างาน 
     3.6.2 Option ของชุดเครื่องมือช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ท างาน 
     3.6.3 ประโยชน์ของชุดเครื่องมือช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ท างาน 
     3.6.4 ขั้นตอนการใช้งานชุดเครื่องมือช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ท างาน และการใช้งาน 
4.  Palette ส าคัญ ๆ ที่ต้องใช้งานเป็นประจ า 
   4.1  Navigator  Palette 
   4.2  Color Palette 
   4.3  Layer Palette 
   4.4  Swatches Palette 
   4.5  Styles Palette 
   4.6  History Palette 
   4.7  Paths Palette 
   4.8  Paragraph Palette 
   4.9  Character Palette 
 
 
 

4 



 

 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมง 

3 5.  เคร่ืองมือและค าสั่งพื้นฐานก่อนเร่ิมท างาน 
   5.1 Foreground Color และ Background Color 
   5.2 การท างานด้วยเมาส์  
   5.3 รู้จักระบบเลเยอร์ 
     5.3.1 การซ่อนและการแสดงเลเยอร์ 
     5.3.2 การล็อควัตถุในเลเยอร์ 
     5.3.3 การเช่ือมเลเยอร์ด้วยการ Link 
     5.3.4 การรวมเลเยอร์ 
     5.3.5 การก๊อปป้ีเลเยอร์ 
   5.4 การจัดการไฟล์รูปภาพ   
   5.5 การใช้ไม้บรรทัดและเส้นไกด์ 
   5.6 การปรับย่อ / ขยายมุมมองของภาพ 
   5.7 การปรับขนาดของรูปภาพ 
   5.8 การเพิ่มพื้นท่ีของรูปภาพ 

4 

สอบกลางภาค 1 
4 หน่วยการรู้ที่ 4 การสร้างงานด้วยโปรแกรม Photoshop (ต่อ) 

   1.1 การสร้างภาพเงาสะท้อนผิวน้ า 
   1.2 การตัดต่อตัวละครใส่พื้นหลังใหม่ 
   1.3 แต่งหน้าให้สวยด้วยช่างแต่งหน้าดิจิตอล 
   1.4 การสร้างภาพสามมิติ (Popup 3D) 
   1.5 การสร้างตัวอักษาสามมิติ (3D Text) 
   1.6 การสร้างตัวอักษรไฟ (Text Effects) 

12 

สอบปลายภาค 1 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา เทคโนโลยีขั้นต้น   รหัสวิชา ง 21202  
รายวิชาเพิ่มเติม        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2       จ านวน 20 ชั่วโมง                 จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก 

ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้งานโปรแกรมกราฟิก การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์รวมถึง
ค าส่ังท่ีส าคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างช านาญ การน าภาพจากแหล่งภาพต่าง ๆ 
มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการความคิดริเริ่ม              

ท้ังยังศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ต่าง  ๆ 
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน ปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก  

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมด้านกราฟิกออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้านกราฟิกเผยแพร่สู่สาธารณชน
ได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีเจตคติท่ีดี
ต่อการท างาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ง 3.1   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้   
การส่ือสาร การแก้ปัญหา การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 

มาตรฐานการเรียนรู้ ม.1 - 3 
1. อธิบายหลักการท างาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
2. อภิปรายลักษณะส าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 

 
ตัวชี้วัด   

1. ง 3.1ม.1/1 อธิบายหลักการท างาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร ์
2. ง 3.1ม.2/4  ใช้ซอฟต์แวร์ในการท างาน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ 
2. นักเรียนสามารถอธิบายประวัติของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ 



 

 

3. นักเรียนสามารถอธิบายบทบาทของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ 
4. นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิกได้ 
5. ยกตัวอย่างส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิกและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กราฟิกได้ 
6. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการสร้างผลงานกราฟิกได้ 
7. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบเพื่อสร้างภาพได้ 
8. นักเรียนสามารถจัดกลุ่มโมเดลสีและยกตัวอย่างโหมดของภาพแบบต่างๆ ได้ 
9. นักเรียนสามารถบอกฟอร์แมตของภาพแบบต่าง ๆ ได้ 
10. สามารถอธิบายค าศัพท์เกี่ยวกับภาพกราฟิกได้อย่างน้อย 5 ค า 
11. อธิบายแนวทางในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ 
12. สร้างช้ินงานเพื่อรณรงค์ให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ 
13. อธิบายความหมาย ความเป็นมา ความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ 
14. มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และเรียกใช้งาน เลิกใช้งาน ใช้ค าส่ังในการจัดการไฟล์รูปภาพ  
      บันทึกงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ 
15. บอกองค์ประกอบของโปรแกรม Photoshop ได้ 
16. สามารถบอกวิธีการควบคุมหน้าต่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ 
17. อธิบายหลักการและหน้าท่ีในการท างาน และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolbox ได้ 
18. อธิบายหน้าท่ีและควบคุม Palette ส าคัญๆ ท่ีต้องใช้งานเป็นประจ าได้ 
19. มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ใช้เครื่องมือและค าส่ังเกี่ยวกับการใช้สี การท างานด้วยเมาส์  
      ระบบเลเยอร์ และการจัดการไฟล์รูปภาพได้ 
20. นักเรียนสามารถสร้างงานด้วยโปรแกรม Photoshop ได้อย่างน้อย 5 ช้ิน 
21. อธิบายความหมายและความส าคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 
22. บอกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร ์
23. อธิบายข้ันตอนการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 
24. น าเสนอผลงานและจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ช้ินงานได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ 

รายวิชา เทคโนโลยีข้ันต้น  รหัสวิชา ง21202  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   
 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี เรื่อง – เนื้อหา สัปดาห์ท่ี 
วันเดือนป ี

ท่ีสอน 
จ านวน
ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการงาน
กราฟิกและหลักการออกแบบ
กราฟิก 
 

1. หลักการสร้างงานกราฟิก  
2. คอมพิวเตอร์กราฟิกกราฟิก 
3. หลักการออกแบบกราฟฟิก 
   3.1 หลักการด าเนินงานและการวางแผน   
ขั้นต้นของการออกแบบกราฟฟิก 
   3.2 องค์ประกอบในการออกแบบ 
   3.3 การจัดองค์ประกอบ 

1 30 ตุลาคม – 
3 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
หลักการสร้างภาพ 
 

1. ขั้นตอนการสร้างผลงานกราฟิก 
2. หลักการออกแบบเพื่อสร้างภาพ 
3. ความรู้เกี่ยวกับสี 
   3.1 โมเดลสีคืออะไร 
   3.2 โมเดลสี RGB 
   3.3 โมเดลสี CMYK 
   3.4 โมเดลสี  HSB 
   3.5 โหมดของภาพ (Graphic Mode) 
   3.6 โหมดของภาพ Gray Scale 
   3.7 โหมดของภาพ Bitmap 
   3.8 โหมดของภาพ RGB 
   3.9 โหมดของภาพ CMYK 
   3.10 โหมดของภาพ Index Color 
 4. ฟอร์แมตของภาพ 
   4.1 BMP 
   4.2 PCX 
   4.3 TIFF 
   4.4 GIF 
   4.5 JPG 
   4.6 PNG 
   4.7 PSD 
   4.8 JPEG 2000  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-10 
พฤศจิกายน 
พ.ศ.2560 
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หน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชา เทคโนโลยีข้ันต้น  รหัสวิชา ง21202  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี เรื่อง – เนื้อหา สัปดาห์ท่ี 
วันเดือนป ี

ท่ีสอน 
จ านวน
ช่ัวโมง 

หน่วยการรู้ที่ 3 
การใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 

1. เร่ิมต้นใช้งานโปรแกรม Photoshop 
    1.1  การเรียกใช้งานโปรแกรม  
    1.2  การสร้างและก าหนดขนาดไฟล์งาน
ใหม่ 
    1.3 การเปิดไฟล์ภาพ 
    1.4 การย่อ-ขยายภาพ 
    1.5 การคัดลอกภาพ 
    1.6 การบันทึกงาน 
    1.5 การเลิกใช้งานโปรแกรม  
2. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม 
Photoshop 
    2.1 ไตเต้ิลบาร์ (Title Bar) 
    2.2 เมนูบาร์ (Menu Bar) 
    2.3 ออบช่ันบาร์ (Tool Options Bar) 
    2.4 กล่องเครื่องมือ (Tools Bar)     
    2.5 พาเล็ตต์ (Palette) 
    2.6 พื้นท่ีการท างาน (Work Space) 
    2.7 แถบสถานะ              
3.  เคร่ืองมือต่าง ๆ ใน Toolbox และ
หน้าที่ในการท างาน 
   3.1 ชุดเครื่องมือส าหรับการสร้าง 
Selection 
    3.1.1 ชนิดของชุดเครื่องมือส าหรับการ
สร้าง Selection และหน้าท่ีในการท างาน 
    3.1.2 Option ของชุดเครื่องมือส าหรับ
การสร้าง Selection 
    3.1.3 ประโยชน์ของชุดเครื่องมือส าหรับ
การสร้าง Selection 
    3.1.4 ขั้นตอนการใช้งานชุดเครื่องมือ
ส าหรับการสร้าง Selection 
 

3-6 13 
พฤศจิกายน -
15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 
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หน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชา เทคโนโลยีข้ันต้น   รหัสวิชา ง21202  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี เรื่อง – เนื้อหา สัปดาห์ท่ี 
วันเดือนป ี

ท่ีสอน 
จ านวน
ช่ัวโมง 

หน่วยการรู้ที่ 3 
การใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 

3.  เคร่ืองมือต่าง ๆ ใน Toolbox และ
หน้าที่ในการท างาน (ต่อ) 
   3.2 ชุดเครื่องมือส าหรับการ Crop ภาพ 
     3.2.1 ชนิดของชุดเครื่องมือส าหรับการ 
Crop ภาพ และหน้าท่ีในการท างาน 
     3.2.2 Option ของชุดเครื่องมือส าหรับ
การ Crop ภาพ 
     3.2.3 ประโยชน์ของชุดเครื่องมือส าหรับ
การ Crop ภาพ 
     3.2.4 ขั้นตอนการใช้งานชุดเครื่องมือ
ส าหรับการ Crop ภาพ 
   3.3 ชุดเครื่องมือส าหรับการรีทัชภาพ      
     3.3.1 ชนิดของชุดเครื่องมือส าหรับการ
รีทัชภาพ และหน้าท่ีในการท างาน 
     3.3.2 Option ของชุดเครื่องมือส าหรับ
การรีทัชภาพ 
     3.3.3 ประโยชน์ของชุดเครื่องมือส าหรับ
การรีทัชภาพ 
     3.3.4 ขั้นตอนการใช้งานชุดเครื่องมือ
ส าหรับการรีทัชภาพ 
   3.4 ชุดเครื่องส าหรับระบายสี   
     3.4.1 ชนิดของชุดเครื่องมือส าหรับ
ระบายสี  และหน้าท่ีในการท างาน 
     4.4.2 Option ของชุดเครื่องมือส าหรับ
ระบายสี   
     3.4.3 ประโยชน์ของชุดเครื่องมือส าหรับ
ระบายสี   
     3.4.4 ขั้นตอนการใช้งานชุดเครื่องมือ
ส าหรับระบายสี   
   3.5 ชุดเครื่องมือส าหรับวาดภาพและสร้าง
ตัวอักษร 
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หน่วยการเรียนรู้ 

รายวิชา เทคโนโลยีข้ันต้น  รหัสวิชา ง21202  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   
 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี เรื่อง – เนื้อหา สัปดาห์ท่ี 
วันเดือนป ี

ท่ีสอน 
จ านวน
ช่ัวโมง 

หน่วยการรู้ที่ 3 
การใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 

  3.  เคร่ืองมือต่างๆ ใน Toolbox และ
หน้าที่ในการท างาน (ต่อ) 
    3.5.1 ชนิดของชุดเครื่องมือส าหรับวาด
ภาพและสร้างตัวอักษร และหน้าท่ีในการ
ท างาน 
     3.5.2 Option ของชุดเครื่องมือส าหรับ
วาดภาพและสร้างตัวอักษร 
     3.5.3 ประโยชน์ของชุดเครื่องมือส าหรับ
วาดภาพและสร้างตัวอักษร 
     3.5.4 ขั้นตอนการใช้งานชุดเครื่องมือ
ส าหรับวาดภาพและสร้างตัวอักษร 
3.6 ชุดเครื่องมือช่วยอ านวยความสะดวกใน
การท างาน 
     3.6.1 ชนิดของชุดเครื่องมือช่วยอ านวย
ความสะดวกในการท างาน และหน้าท่ีในการ
ท างาน 
     3.6.2 Option ของชุดเครื่องมือช่วย
อ านวยความสะดวกในการท างาน 
     3.6.3 ประโยชน์ของชุดเครื่องมือช่วย
อ านวยความสะดวกในการท างาน 
     3.6.4 ขั้นตอนการใช้งานชุดเครื่องมือช่วย
อ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
4.  Palette ส าคัญ ๆ ที่ต้องใช้งานเป็น
ประจ า 
   4.1  Navigator  Palette 
   4.2  Color Palette 
   4.3  Layer Palette 
   4.4  Swatches Palette 
   4.5  Styles Palette 
   4.6  History Palette 
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หน่วยการเรียนรู้ 

รายวิชา เทคโนโลยีข้ันต้น  รหัสวิชา ง21202  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   
 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี เรื่อง – เนื้อหา สัปดาห์ท่ี 
วันเดือนป ี

ท่ีสอน 
จ านวน
ช่ัวโมง 

หน่วยการรู้ที่ 3 
การใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 

4.  Palette ส าคัญ ๆ ที่ต้องใช้งานเป็น
ประจ า (ต่อ) 
   4.7  Paths Palette 
   4.8  Paragraph Palette 
   4.9  Character Palette 
5.  เคร่ืองมือและค าสั่งพื้นฐานก่อนเร่ิม
ท างาน 
   5.1 Foreground Color และ 
Background Color 
   5.2 การท างานด้วยเมาส์  
   5.3 รู้จักระบบเลเยอร์ 
     5.3.1 การซ่อนและการแสดงเลเยอร์ 
     5.3.2 การล็อควัตถุในเลเยอร์ 
     5.3.3 การเช่ือมเลเยอร์ด้วยการ Link 
     5.3.4 การรวมเลเยอร์ 
     5.3.5 การก๊อปป้ีเลเยอร์ 
   5.4 การจัดการไฟล์รูปภาพ   
   5.5 การใช้ไม้บรรทัดและเส้นไกด์ 
   5.6 การปรับย่อ / ขยายมุมมองของภาพ 
   5.7 การปรับขนาดของรูปภาพ 
   5.8 การเพิ่มพื้นท่ีของรูปภาพ 

3-6 13 
พฤศจิกายน -
15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  

หน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชา เทคโนโลยีข้ันต้น  รหัสวิชา ง21202  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี เรื่อง – เนื้อหา สัปดาห์ท่ี 
วันเดือนป ี

ท่ีสอน 
จ านวน
ช่ัวโมง 

หน่วยการรู้ที ่4. 
การสร้างงานด้วยโปรแกรม 
Photoshop  

การสร้างงานด้วยโปรแกรม Photoshop 
   1. การสร้างภาพเงาสะท้อนผิวน้ า 
   2. การตัดต่อตัวละครใส่พื้นหลังใหม่ 
   3. แต่งหน้าให้สวยด้วยช่างแต่งหน้าดิจิตอล 
   4. การสร้างภาพสามมิติ (Popup 3D) 
   5 การสร้างตัวอักษาสามมิติ (3D Text) 
   6. การสร้างตัวอักษรไฟ (Text Effects) 

7-18 18 ธันวาคม 
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9 มีนาคม 
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วิธีการจัดการเรียนการสอน (การจักระบวนการเรียนรู้) 

1. ถาม ตอบ อธิบาย อภิปราย สรุปเนื้อหา เพื่อน าไปสู่ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
2. แหล่งการสืบค้นข้อมูล เอกสารประกอบการเรียนรู้ ใบความรู้เครื่องคอมพิวเตอร์ รูปภาพของอุปกรณ์การ

เช่ือต่อคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต แผงเมนบอร์ด และช้ินส่วน การเช่ือมต่อ และอุปกรณ์การเรียนรู้ท่ี
เกี่ยวข้อง กล้องดิจิตอล  เครื่องสแกนเนอร์   

3. จัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อท างานท่ีได้รับมอบหมาย และท าแบบทดสอบภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 
4. ท าใบงานท่ีกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

การวัดผลประเมินผล  
2.   คะแนนช้ินงาน   60   คะแนน 
4.   คะแนนสอบกลางภาค  20   คะแนน 

           5.   คะแนนสอบปลายภาค  20   คะแนน 
   รวม     100 คะแนน 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

ภาระงาน/ช้ินงาน  

เนื้อหา 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน 
ครูผู้สอน ลักษณะ/

ประเภท 
จ านวน          
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการงานกราฟิกและหลักการออกแบบกราฟิก            
1. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการงานกราฟิก 
และหลักการออกแบบกราฟิก            

- - - ครูเชิดศักดิ์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง หลักการสร้างภาพ         
2. ขั้นตอนการสร้างผลงานกราฟิก หลักการ
ออกแบบเพื่อสร้างภาพ ความรู้เกี่ยวกับสี 

- - - ครูเชิดศักดิ์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
3. เริ่มต้นการใช้งานโรแกรม Photoshop 
4. ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม 
Photoshop  
5. เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolbox และหน้าท่ี 
ในการท างาน 
6. Palette ส าคัญ ๆ ท่ีต้องใช้งานเป็นประจ า 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

ครูเชิดศักดิ์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Photoshop 
7. การสร้างภาพเงาสะท้อนผิวน้ า 
8. การตัดต่อตัวละครใส่พื้นหลังใหม่ 
9. แต่งหน้าให้สวยด้วยช่างแต่งหน้าดิจิตอล 

10 
10 
10 

ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ 

1 
1 
1 

ครูเชิดศักดิ์ 

สอบกลางภาค (20 คะแนน) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Photoshop (ต่อ) 
10. การสร้างภาพสามมิติ (Popup 3D) 
11. การสร้างตัวอักษาสามมิติ (3D Text) 
12. การสร้างตัวอักษรไฟ (Text Effects) 

10 
10 
10 

ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ 

1 
1 
1 

ครูเชิดศักดิ์ 

สอบปลายภาค (20 คะแนน) 
รวมทั้งหมด 100 คะแนน 

 
 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ ใบความรู้    2.  เครื่องคอมพิวเตอร์                
3.   คลิปวีดีโอสาธิตการใช้งานโปรแกรม   4.  อินเทอร์เน็ต  

     5.   อุปกรณ์การเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง    6.  ห้องปฏิบัติการศูนย์วิชาคอมพิวเตอร์ 
   

 
 
 



 

 

รายชื่อแบบเรียน 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา เทคโนโลยีข้ันต้น  รหัสวิชา  ง21202  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

 
แหล่งข้อมูล Website 

http://www.kruchertsak.com  http://www.youtube.com/Kruchertsak Channel  
http://www.rakang.net   http://krutube.thinkttt.com/index.php 
http://www.nectec.ro.th  http:// www.trueplookpanya.com 

 

http://www.nectec.ro.th/
http://www.nectec.ro.th/
http://www.nectec.ro.th/

