
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

1. รหัสวิชา ง33242

2. จำานวนหน่วยการเรียน 0.5

3. ชื่อวิชา การสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์

4. ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์)

6. ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2

7. ชื่อผู้สอน นางจงรัก เทศนา

8. เงื่อนไขรายวิชา -

9. สถานภาพของวิชา วิชาเพิ่มเติม

10. จำานวนคาบ : สัปดาห์ 1 คาบ : สัปดาห์

11. คำาอธิบายรายวิชา

     ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก

ออกแบบ การวาดภาพ การสร้างและตกแต่งรูปภาพ การพิมพ์ข้อความ การสร้างสรรค์ผลงานอินโฟกราฟิก 

และการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การพิมพ์รูปภาพงานกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์

     ปฏิบัติการออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานอินโฟกราฟิกส์ โปสเตอร์ และสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

โดยใช้คำาสั่งพื้นฐานจากโปรแกรมกราฟิก วาดภาพ สร้างภาพ เก็บบันทึกภาพ เรียกภาพมาแก้ไข ตกแต่ง

ระบายสี คัดลอก ขยายและลดขนาดภาพ พิมพ์ข้อความ แก้ไขตัวอักษร พิมพ์งาน โดยใช้ซอฟต์แวร์ด้าน

กราฟิก อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

        เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ สร้างภาพเบื้องต้นและสร้างแนวคิด 

เกี่ยวกับงานกราฟิก ใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานอินโฟกราฟิกส์ โปสเตอร์ และ

สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  และการนำาเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีคุณธรรมและ

จริยธรรม 

 

12. ผลการเรียนรู้

 1. อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้

 2. อธิบายความหมายของโปสเตอร์ อินโฟกราฟิกส์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้

 3. ออกแบบและจัดทำาโครงร่างโปสเตอร์ อินโฟกราฟิกส์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้

 4. มีความรู้ความเข้าใจคำาสั่งพื้นฐานของโปรแกรม Adobe InDesign CC

 5. สร้างโปสเตอร์และอินโฟกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign CC ได้

รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด

 



โครงสร้างรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.6

รายวิชา การสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ รหัสวิชา ง33242 รายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เวลา 20 ชั่วโมง จำานวน .5 หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2

 หน่วยที่    หน่วยการเรียนรู้      ผลการเรียนรู้            สาระสำาคัญ       เวลา     นำ้าหนักคะแนน

1.อธิบายความหมายของ

คอมพิวเตอร์กราฟิกได้

2.อธิบายความหมายของ

โปสเตอร์ได้ 

3. ออกแบบและจัดทำา

โปสเตอร์ได้

4.  อธิบายความหมาย

ของอินโฟกราฟิกส์ได้

5. ออกแบบและจัดทำา

อินโฟกราฟิกส์ได้

คอมพิวเตอร์กราฟิก

โปสเตอร์

อินโฟกราฟิกส์

1

2

3

ความหมายของคอมพิวเตอร์

กราฟิก คือ การสร้างและ

การจัดการ ภาพกราฟิก 

โดยใช้คอมพิวเตอร์ การใช้

คอมพิวเตอร์สร้างภาพ การ

ตกแต่งแก้ไขภาพ หรือการ

จัดการเกี่ยวกับภาพ เช่น 

ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ การตกแต่ง

ภาพถ่าย การสร้างภาพตาม

จินตนาการ และการใช้ภาพ

กราฟิกในการนำาเสนอข้อมูล

ความหมายของโปสเตอร์ 

(Poster) คือ ภาพขนาดใหญ่

พิมพ์บนกระดาษหรือสื่อต่างๆ  

โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์

และภาพเขียน  เพื่อการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ 

ออกแบบโปสเตอร์ขนาด A3 

แนวตั้ง คนละ 1 แผ่น โดยมี

สาระสำาคัญเกี่ยวกับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  

ความหมายของอินโฟกราฟิกส์

(Infographics) คือ การนำา

ข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็น

สารสนเทศในลักษณะของข้อมูล 

แลกราฟิกที่อาจเป็นลายเส้น

สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ 

ไดอะแกรม แผนที่

ออกแบบอินโฟกราฟิกส์ ขนาด 

A3 แนวนอน/ตั้ง 1 แผ่น โดยมี

สาระสำาคัญเกี่ยวกับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  
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 หน่วยที่    หน่วยการเรียนรู้      ผลการเรียนรู้            สาระสำาคัญ       เวลา     นำ้าหนักคะแนน

4

5

หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์

 การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นำาเสนองานด้วย

โปรแกรม Adobe

InDesignCC

6. อธิบายความหมาย

ของและหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ได้

7. ออกแบบและจัดทำา

โครงร่างหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ได้

8. ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นำาเสนองานด้วย

โปรแกรม Adobe

InDesignCC ได้

 

ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ห นั ง สื อ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) คือ 

หนังสือท่ีสร้างข้ึนด้วยโปรแกรม

คอมพิว เตอ ร์มี ลักษณะเป็น

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติ

มักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถ

อ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอ

คอมพิวเตอร์ท้ังในระบบออฟ

ไลน์และออนไลน์

ก า ร อ อ ก แ บ บ ห นั ง สื อ

อิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวนอน

แบบพับสอง  1 เล่ม จำานวน 16 

หน้า โดยมีสาระสำาคัญเกี่ยวกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด

อุทัยธานี 

7. การใช้โปรแกรม Adobe

InDesignCC นำาเสนองาน

โปสเตอร์ อินโฟกราฟิกส์ และ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

8

2

30

30

รวม     20        100



ภาคผนวก

  - การมอบหมายงาน ภาคเรียนที่ 2

  - การใช้โปรแกรม Adobe InDesignCC

  - รูปแบบการออกแบบโปสเตอร์ (Poster)

  - ตัวอย่างโปสเตอร์ (Poster)

  - แบบประเมินมิติคุณภาพ (Rubrics)  



การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ง 33242 การสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์  (วิชาเพิ่มเติม .5 หน่วยกิต) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  

--------------------------------------------------------

ผลการเรียนรู้

 1. อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้

 2. อธิบายความหมายของโปสเตอร์ อินโฟกราฟิกส์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกสไ์ด้

 3. ออกแบบและจัดทำาโครงร่างโปสเตอร์ อินโฟกราฟิกส์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกสไ์ด้

 4. มีความรู้ความเข้าใจคำาสั่งพื้นฐานของโปรแกรม Adobe InDesign CC

 5. สร้างโปสเตอร์และอินโฟกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign CC ได้

การวัดและประเมินผล

คะแนนเก็บระหว่างภาค 80 คะแนน  และคะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน  รวม 100 คะแนน

คะแนนเก็บระหว่างภาค 80 คะแนน ดังนี้

 1. สอบเก็บคะแนนก่อนสอบกลางภาค    30  คะแนน 

  - ปฏิบัติชิ้นงานชิ้นที่ 1  10  คะแนน  สร้างโปสเตอร์ (Poster) 

  - ปฏิบัติชิ้นงานชิ้นที่ 2    20  คะแนน  สร้างอินโฟกราฟิกส์ (Infographics)

 2. สอบกลางภาค      20  คะแนน

  - ผลการเรียนรู้ที่ 2 และ 4 20  คะแนน

 3. เก็บคะแนนหลังสอบกลางภาค     30  คะแนน 

  - ปฏิบัติชิ้นงานชิ้นที่ 3    30  คะแนน สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 

             เรืื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

  - ผลการเรียนรู้ที่ 1,2,4,5    20  คะแนน

        รวม 100 คะแนน
ปฏิบัติชิ้นงานชิ้นที่ 1 

 สร้างโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign CC ขนาด A3 แนวตั้ง คนละ 1 แผ่น  (งานเดี่ยว 10 คะแนน) 

โดยมีสาระสำาคัญเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  

ปฏิบัติชิ้นงานชิ้นที่ 2 

 สร้างอินโฟกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign CC ขนาด A3 แนวนอน/แนวตั้ง คนละ 1 แผ่น  (งานเดี่ยว 

20 คะแนน)  โดยมีสาระสำาคัญเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

ปฏิบัติชิ้นงานชิ้นที่ 3 

 สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) คนละ 1 เล่ม (งานเดี่ยว 30 คะแนน)  โดยมีสาระสำาคัญเกี่ยวกับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ดังนี้

 1. ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น+ภาพประกอบ พร้อมบอกลักษณะสำาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดึงดูดความสนใจ

 2. ชื่อเจ้าของ+ภาพประกอบ และที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์

 3. ประโยชน์ ขั้นตอนการทำางาน หรือกิจกรรม วิธีการใช้

 4. มีการสรุป วิเคราะห์ เรียงลำาดับข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งอาจสรุปเป็นกราฟ ไดอะแกรม หรือแผนภาพ

 5. ชื่อผู้จัดทำา (ชื่อ ชั้น เลขที่)  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จ.อุทัยธานี

 6. ชื่อครูผู้สอน ครูจงรัก  เทศนา



สื่อการสอนการใช้โปรแกรม Adobe InDesign









การจัดรูปแบบโปสเตอร์แบบแนวตั้ง

ชื่อเรื่อง

ชื่อสมาชิก  โรงเรียน

ที่มาและความสำาคัญ บทคัดย่อ
วิเคราะห์

และอภิปรายผล

ตาราง  แผนภูมิ

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ผลการสรุปข้อมูล 2

ภาพประกอบ

ผลการสรุปข้อมูล 1

ผลการสรุปข้อมูล 2

ผลการสรุปข้อมูล 1ขั้นตอน

การดำาเนินงาน

แนวคิด/ทฤษฎี

สมมติฐาน



การวางแผนจัดทำาโปสเตอร์

1. เลือกหัวข้อที่ต้องการเผยแพร่เพื่อจัดทำาโปสเตอร์

2. ออกแบบโครงร่างโปสเตอร์ (Poster Layout) เพื่อจัดลำาดับเนื้อหาที่ต้องการนำาเสนออย่างเป็นลำาดับ ได้แก่ 

    วัตถุประสงค์ อุปกรณ์และวิธีการ ผลการศึกษา และสรุปผลการศึกษา  แบ่งพื้นที่ในการจัดวางเนื้อหาและ

    ภาพประกอบออกเป็น 2, 3 หรือ 4 คอลัมน์ตามความเหมาะสม  โดยทั่วไปมักจัดวางชื่อเรื่องที่ตำาแหน่ง  

    กึ่งกลางโปสเตอร์ด้านบน บรรทัดต่อมาเป็นชื่อผู้จัดทำา และสถานศึกษา ลำาดับเนื้อหาจากด้านบนลงล่าง

    เริ่มจากด้านซ้ายมาขวา อาจใช้ตัวเลขแสดงลำาดับ หรือใช้ลูกศรเพื่อช่วยเป็นแนวทางในการอ่านโปสเตอร์

** ควรเลือกตัวอักษรที่อ่่านง่าย สบายตา และมีขนาดที่เหมาะสมกับเนื้อหาส่วนต่างๆ ของโปสเตอร์

ลักษณะของโปสเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ

1. เป็นโปสเตอร์ที่แสดงเรื่องราวของงานที่นำาเสนอ   การแบ่งสัดส่วนขององค์ประกอบเนื้อหาที่แสดงผลงาน

    ที่นิยมกัน คือ

 ตัวหนังสือ : ภาพกราฟิก : พื้นที่ว่าง = 20 : 40 : 40

2. การเลือกใช้สีในโปสเตอร์  คงเลือกใช้สีพื้นหลังเพียงสีเดียวเพื่อให้เกิดความกลมกลืน  หลีกเลี่ยงการใช้คู่สี

    ตรงข้าม เช่น เขียวกับแดง ซึ่งอาจก่อความรำาคาญสายตาแก่ผู้อ่านได้ และไม่ควรใช้สีสันที่หลากหลายมาก 

    เกินความจำาเป็น ควรใช้สีที่ให้ผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวที่นำาเสนอได้ตามลำาดับ

3. ส่วนของกราฟิกและภาพประกอบ ควรเลือกใช้ภาพที่มีความคมชัด จัดภาพเหมาะสม มีขนาดใหญ่พอเพื่อ 

    สื่อให้เห็นรายละเอียดของสิ่งที่ต้้องการนำาเสนอ สำาหรับแผนภูมิและแผนภาพที่ใช้สื่อแทนเนื้อหาควรเลือก

    ใช้ที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนสื่่อให้เห็นจุดที่ต้องการนำาเสนอได้ทันที่ที่อ่าน มีคำาบรรยายใต้แกน หรือสัญลักษณ์

    ที่ใช้ประกอบ

4. มีส่วนประกอบของโปสเตอร์ครบทั้ง หัวข้อเรื่อง ผู้จัดทำา และหน่วยงาน บทนำาความเป็นมา วิธีการ ข้อมูล      

   และผลการศึกษา ข้อสรุปและสิ่งที่คาดว่าจะศึกษาต่อไป และส่วนอ้างอิง

5. การนำาเสนอในหัวข้อสำาคัญๆ เช่น หัวเรื่อง หัวข้อหลัก แผนภูมิ ภาพ และไดอะแกรมต่างๆ



ตัวอย่างโปสเตอร์ (Poster) ผลงานนักเรียน













แบบประเมินมิติคุณภาพ (Rubrics)


