
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง  รู้จักโปรแกรม Photoshop CS6 เบ้ืองต้น 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง  แนะน ำกำรใช้ Photoshop CS6 เบ้ืองต้น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

   มำตรฐำน  ง 4.1 เข้ำใจ มีทักษะท่ีจ ำเป็น มีประสบกำรณ์เห็นแนวทำงในงำนอำชีพ 
      ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำอำชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- นักเรียนบอกควำมหมำย ควำมส ำคัญและกำรเข้ำใช้งำนโปแกรม Photoshop CS6 ได้ 
- นักเรียนบอกชนิดของงำนท่ีเกิดจำกโปรแกรม Photoshop CS6 ได้ 
- นักเรียนมีควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

- กำรปรับแต่งแก้ไขรูปภำพให้ตรงกับควำมต้องกำร 
- ควำมสำมำรถของโปรแกรม Photoshop 
- กำรเปิดไฟล์ภำพ 
- ใช้งำนกำรสร้ำงงำนใหม่ 
 

4. สาระส าคัญ 
- Photoshop เป็นโปรแกรมส ำหรับสร้ำงและตกแต่งภำพที่มีช่ือเสียงและได้รับควำมนิยม

มำกท่ีสุด อัน 
เนื่องมำจำกคุณสมบัติเด่นซึ่งมีอยู่อย่ำงมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นควำมสำมำรถจัดกำรกับไฟล์
สำรพัดชนิดท่ีใช้ในงำนประเภทต่ำง ๆ ท้ังรูปท่ีจะน ำไปผ่ำนกระบวนกำรพิมพ์ และรูปท่ีน ำไปใช้
ในเว็บเพจหรือส่งผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิคส์ มีควำมสำมำรถเป็นเย่ียมในกำรแก้ไขตกแต่งภำพ   
และกำรสร้ำงเอฟเฟ็คเศษต่ำง ๆ มีเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภำพและควำมยืดหยุ่นสูง สำมำรถ
บันทึกข้ันตอนท่ีต้องท ำซ้ ำ ๆ ไว้เรียกใช้ภำยหลังตลอดจนมีผู้ผลิตปล๊ักอิน (plug-in) ให้เป็น
จ ำนวนมำก ซึ่งปล๊ักอินก็คือโปรแกรมเสริมส ำหรับช่วยให้กำรท ำงำนท่ีซับซ้อนส ำเร็จลงได้อย่ำง
รวดเร็ว 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

          กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 1.  ครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียน 2–3 คนให้เล่ำประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรใช้งำน
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ท่ีนักเรียนเคยใช้งำน 
 2.  ครูถำมนักเรียนในหัวข้อกำรใช้งำน Photoshop CS6 จำกประสบกำรณ์ นักเรียน
เคยใช้งำนโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ท ำอะไรบ้ำง และนักเรียนรู้หรือไม่ว่ำโปแก
รมนี้มีประโยชน์อย่ำงไร  
 



 

ขั้นสอน 
3. ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง รู้จักโปรแกรม Photoshop CS6 เบ้ืองต้น 20 ข้อ  
 4. ครูสุ่มเลือกนักเรียนเพื่อชักถำมนักเรียนท่ีเคยใช้งำนโปรแกรม Photoshop CS6 มี
วัตถุเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอน และมีกำรให้คะแนนกับผู้ท่ีตอบ
ถูกต้อง เพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียน  
 5.  ครูแจกใบควำมรู้ท่ี 1.1 เรื่อง แนะน ำกำรใช้ Photoshop CS6 เบ้ืองต้น 
6.  นักเรียนศึกษำควำมรู้ เรื่องแนะน ำกำรใช้ Photoshop CS6 เบ้ืองต้น จำกใบควำมรู้ 
ขั้นสรุป 
 7.  ครูสังเกตพฤติกรรมกำรเรียน 
 8.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสำระส ำคัญของโปรแกรม Photoshop CS6 

 
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

- ห้องคอมพิวเตอร์ 
- อินเตอร์เน็ต 
- ใบควำมรู้ท่ี 1.1 เรื่องแนะน ำกำรใช้ Photoshop CS6 เบื้องต้น 
- ใบงำนท่ี 1.1 เรื่องแนะน ำกำรใช้ Photoshop CS6 เบื้องต้น 
- แบบทดสอบก่อนเรียน จ ำนวน 20 ข้อ 
- เว็บส่ือกำรสอน Photoshop CS6 

 
7. การวัดและประเมิลผล 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

    
    

  
8. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
    นักเรียนสำมำรถอธิบำยควำมหมำย ควำมส ำคัญ และกำรเข้ำใช้งำนโปแกรม Photoshop CS6         
     ได้ 
 

             
 
ลงช่ือ..................................................... 
 (อำจำรย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

                                                                                                    อาจารย์ผู้สอน      
    

 



 

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
 

 
 

ลงช่ือ..................................................... 
     (อำจำรย์จุฑำรัตน์   สิริวิบูลย์ผล)                                       

                                                                                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

เกณฑ์การให้คะแนน ดี  ให้  2   พอใช้  ให้  1     ควรปรับปรุง  ให้  0 

เกณฑ์การประเมิน กำรผ่ำนกำรประเมินทุกรำยกำรต้องได้  1  ขึ้นไป 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล 
คะแนน สรุป 
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เกณฑ์ กำรสนใจในกำรฟัง     ควำมกระตือรือร้นกำรปฏิบัติงำน  กำรสนใจในตอบค ำถำม  

( ลงช่ือ ) ………………………………………….… ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) 

                                  ( ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ ) 

คะแนนรวมพฤติกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70            ………. / …………… / ………. 

 

 

 



 

ใบความรู้ที่ 1.1  
เร่ือง แนะน าการใช้ Photoshop CS6 เบื้องต้น 

โปรแกรม Photoshop CS6 

- Photoshop เป็นโปรแกรมส ำหรับสร้ำงและตกแต่งภำพที่มีช่ือเสียงและได้รับควำมนิยมมำกท่ีสุด  
อันเนื่องมำจำกคุณสมบัติเด่นซึ่งมีอยู่อย่ำงมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นควำมสำมำรถจัดกำรกับไฟล์สำรพัดชนิดท่ีใช้ใน
งำนประเภทต่ำง ๆ ท้ังรูปท่ีจะน ำไปผ่ำนกระบวนกำรพิมพ์ และรูปท่ีน ำไปใช้ ในเว็บเพจหรือส่งผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิคส์ มีควำมสำมำรถเป็นเยี่ยมในกำรแก้ไขตกแต่งภำพ และกำรสร้ำงเอฟเฟ็คพิเศษต่ำง ๆ มีเครื่องมือท่ี
มีประสิทธิภำพและควำมยืดหยุ่นสูง สำมำรถบันทึกขั้นตอนท่ีต้องท ำซ้ ำ ๆ ไว้เรียกใช้ภำยหลังตลอดจนมีผู้ผลิต
ปล๊ักอิน (plug-in) ให้เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งปล๊ักอินก็คือโปรแกรมเสริมส ำหรับช่วยให้กำรท ำงำนท่ีซับซ้อนส ำเร็จลง
ได้อย่ำงรวดเร็ว  

         ต่อไปนี้เป็นตัวอย่ำงของงำนประเภทต่ำง ๆ ซึ่งคุณสำมำรถใช้ Photoshop ช่วยจัดกำรได้อย่ำงง่ำยดำย  

                  • แก้ไขภำพถ่ำย  ท่ีบกพร่องหรือมีต ำหนิ เช่น ปรับสีท่ีเพี้ยน ปรับแสงเงำท่ีสว่ำงหรือมืดเกินไปลบ
แสงแฟลชท่ีสะท้อนในดวงตำ  

                  • ตกแต่งภำพ   เช่น ตัดส่วนท่ีไม่ต้องกำรออกไป ลบองค์ประกอบท่ีรกรุงรัง ปรับภำพให้เบลอหรือ
คมชัด ปรับผิวกำยนำงแบบให้ขำวนวลและขจัดไฝฝ้ำต่ำง ๆ ขจัดเม็ดสีท่ีเกิดในภำพที่สแกนจำกส่ิงพิมพ์  

                  • ดัดแปลงภำพ เช่น ท ำภำพใหม่ให้กลำยเป็นภำพสีซีเปียแบบโบรำณ หรือแปลงภำพ 

เก่ำ ๆ ท่ีเป็นขำวด ำให้กลำยเป็นภำพสี เปล่ียนภำพคนให้อ้วนขึ้น-ผอมลง หรือเด็ก-แก่กว่ำท่ีเป็นจริง  

                  • ใส่เอฟเฟ็คต์พิเศษ  ให้ภำพ เช่น ท ำให้เหมือนก ำลังมองภำพผ่ำนกระจกชนิดและลำยต่ำง ๆ 
หรือเหมือนเงำสะท้อนในน้ ำ เปล่ียนภำพถ่ำยให้ดูคล้ำยภำพวำดด้วยเครื่องมือหลำกหลำยชนิด ใส่ประกำยแสง
หรือเงำให้วัตถุ ท ำวัตถุแบน ๆ ให้ดูเป็น 3 มิติ เปล่ียนโทนสีของภำพ  

                  • สร้ำงภำพกรำฟิก  ซึ่งผสมผสำนระหว่ำงภำพถ่ำย ข้อควำม และภำพวัตถุหรือเอฟเฟ็กต์พิเศษท่ี
สร้ำงขึ้นใน Photoshop เพื่อใช้ในงำนผลิตส่ือโฆษณำ ท ำปกหนังสือหรือนิตยสำร หรือใช้ตกแต่งเว็บเพจ  

ความเป็นมาของ    Photoshop 

- Photoshop เป็นโปรแกรมของบริษัท Adobe (“อะ-โด-บี”้) ซึ่งเป็นผู้พัฒนำ ซอฟต์แวร์ด้ำนกรำฟิก  
และอุตสำหกรรมกำรพิมพ์รำยส ำคัญ  รวมถึงเป็นผู้คิดค้นภำษำ  PostScript และไฟล์แบบ PDF   (Portable 
Document Format)    ท่ีใช้กันในวงกำรพิมพ์และกำรจัดรูปแบบเอกสำรบนอินเตอร์เน็ตด้วย ดังนั้น 
Photoshop จึงสำมำรถท ำงำนร่วมและแลกเปล่ียนไฟล์กับโปรแกรมอื่น ๆ ท่ีใช้ท ำงำนด้ำนกรำฟิกได้อย่ำง
กว้ำงขวำง เช่น โปรแกรม Illustrator, PageMaker และ Acrobat ซึ่งท้ังหมดนี้เป็นของ Adobe  เช่นกัน 



 

- Photoshop ออกเวอร์ช่ันแรกในปี 1990 และได้รับกำรพัฒนำต่อเนื่องมำเรื่อย ๆ เป็นเวอร์ช่ัน  
2,2.5, 3, 4, 5, 5.5 และ 6 ,7 ,CS2,CS3,CS4,CS5 จนล่ำสุดคือ เวอร์ช่ัน CS6 ในขณะนี้ โดยมีขีดวำมสำมำรถ
ใหม่ๆ ส ำหรับกำรจัดกำรกับภำพขึ้นมำอีกตัวหนึ่ง คือ Adobe Bridge CS 6  ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีใช้ส ำหรับจัดกำร
ภำพถ่ำยของเรำ  ซึ่งท ำหน้ำท่ีเหมือนกำรท ำงำนใน Explorer  หรือบำงอย่ำงอำจจะท ำได้ดีกว่ำด้วยซ้ ำ  เช่น กำร
จัดกลุ่มภำพ กำรแสดงรำยละเอียดของภำพ เช่น กล้องท่ีใช้ถ่ำยด้วยเลนส์แบบไหน โฟกัสเท่ำไร ค่ำ white 
balance เท่ำไร เป็นต้น และท่ีส ำคัญคือสำมำรถดูตัวอย่ำงไฟล์ภำพของ Photoshop นำมสกุล .psd  ได้  โดย
ไม่ต้องเปิดดูใน Photoshop  และยังมีค ำส่ังอัตโนมัติท่ีสำมำรถเลือกใช้กับไฟล์ภำพได้อีกด้วย     

 เว็บกราฟิก และ Adobe Photoshop 

- องค์ประกอบส ำคัญในกำรท ำ Web ให้ดูน่ำสนใจ คงหนีไม่พ้นรูปภำพที่น ำมตกแต่ง ซึ่งผู้พัฒนำหลำยๆ  
คน บ้ำงก็น ำภำพส ำเร็จมำใช้งำน บ้ำงก็น ำภำพจำกเว็บอื่นๆ ท่ีดูสวยงำมมำใช้ และก็มีไม่น้อยท่ีสร้ำงภำพเอง โดย
อำศัยโปรแกรมกรำฟิกต่ำงๆ เช่น Photoshop, Photo Impact, Paint Shop เป็นต้น  โปรแกรม Photoshop 
นับว่ำเป็นโปรแกรมกรำฟิกสุดฮิต ท่ีนิยมใช้ในกำรปรับแต่งภำพ หรือสร้ำงภำพ เพื่อน ำมำใช้งำนในเว็บ เนื่องจำก
มีฟังก์ชันกำรท ำงำน ท่ีหลำกหลำย มีฟิลด์เตอร์เพื่อปรับแต่งภำพ จำกค่ำยต่ำงๆ ท ำให้ง่ำยต่อกำรปรับแต่งภำพ
ตำมต้องกำร เดิมทีนิยมใช้ Photoshop เพื่องำนส่ือส่ิงพิมพ์ (Desktop Publishing) แต่ปัจจุบัน Web Design 
มีบทบำทในงำนธุรกิจและงำนกำรศึกษำสูงมำก จึงน ำ Photoshop มำใช้ในงำนนี้ด้วย  

กำรท ำภำพกรำฟิกเพื่อใช้ในงำนเว็บ มีหลักกำรเฉพำะ แตกต่ำงไปจำกงำนส่ือส่ิงพิมพ์ ท้ังเรื่องควำมละเอียดของ
ภำพ (Resolution) ท่ีใช้แค่ 72 dpi หรือจ ำนวนสีท่ีใช้แสดงผล เป็นต้น ดังนั้นกำรศึกษำถึง ลักษณะเฉพำะในกำร
ใช้ Photoshop สร้ำงกรำฟิกในงำนเว็บ จึงเป็นศำสตร์ที่น่ำสนใจอีกศำสตร์หนึ่ง  

 

กำรสร้ำงงำนต้องต้ัง Resolution เป็น 72 dpi ด้วย 



 

ควำมสำมำรถของโปรแกรม Photoshop 

 มีอยู่มำกมำยอย่ำงท่ีเรำนึกไม่ถึงแต่ท่ีเป็นควำมสำมำรถหลักๆของตัวโปรแกรมเองจะถูกแบ่งเป็น 2เรื่อง 
คือ แก้ไขตกแต่งภำพถ่ำย:งำนนี้เป็นงำนถนัดของ Photoshop เช่น กำรแก้ไขภำพท่ีมือให้สว่ำงกำรลบริ้วรอยท่ี
ไม่ต้องกำร ออกจำกภำพรวมถึงตัดต่อนำภำพหลำยๆภำพมำรวมกันโดยในส่วนนี้จะเรียกว่ำเป็นส่วนของงำนรีทัช
ออกแบบ สร้ำงสรรค์งำนกรำฟิก:ใช้ Photoshop ช่วยในกำรสร้ำงภำพสำมิติควำมสำมำรถในส่วนนี้จะเป็นเรื่อง
ของกำรขีดๆ เขียนๆออกแบบสร้ำงงำนกรำฟิกเช่นกำรวำภำพตัวกำร์ตูนหรือกำรออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ชนิดต่ำงๆ 

1.  งานออกแบบสิ่งพิมพ ์
ในงำนออกแบบส่ิงพิมพ์ทุกชนิด เช่น กำรออกแบบภำพสำมมิติ , ออกแบบโลโก้ , แบนเนอร์,โบรชัวร์,

นำมบัตร, ใบปลิว, แผ่นพับ, หนังสือ, แคตำลอกสินค้ำ ,โปสเตอร์, ป้ำยโฆษณำ, ป้ำยหน้ำร้ำนเรำสำมำรถใช้
โปรแกรมPhotoshopช่วยในกำรท ำงำนได้เป็นอย่ำงดี 

2. งานออกแบบเว็บไซต์ 
เพ ื่อให้เว็บไซต์จ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีต้องมีภำพกรำฟ ิกท ี่สวยงำมน่ำสนใจท้ังกำรตกแต่งด้วยภำพขนำดต่ำง ๆ

กำรสร้ำงโลโก้ประกอบเว็บไซต์กำรสร้ำงตัวอ ักษรซึ่งกำรท ำงำนเหล่ำนี้จ ำเป็นท่ีจะต ้องใช้โปรแกรม Photoshop 
ช่วยในกำรออกแบบ 

3. งานแก้ไขซ ่อมแซมภาพ 
ภำพต้นฉบับท่ีเรำได้มำในบำงครั้งมีข้อบกพร่องหลำยๆ อย่ำง เป็นต้นว่ำ ภำพมืดเกินไปภำพมีรอย

ขรุขระหรือมี Noise, ภำพเบลอเกินไปเป็นต้น กำรท่ีเรำจะนะภำพท่ีมีข้อบกพร่องเหล่ำนี้มำใช้งำนจ ำเป็นต้อง
ท ำกำรแก้ไขและซ่อมแซมภำพดังกล่ำวก่อนเพื่อให้ภำพที่มีควำมสมบูรณ์เหมำะสมกับงำน 

4. งานตัดต่อดัดแปลงภาพหรือสร้างสรรค์งานกราฟ ิกสม ัยใหม ่ 
งำนกรำฟิกปัจจุบันผสำนเข้ำกับกำรใช้ชีวิตประจ ำวันจนเป็นเรื่องท่ีไม่ไกลตัวไม่ว่ำจะเป็นถุงใส่ของปกซีดี

ปฏิทินต้ังโต๊ะหน้ำจอคอมพิวเตอร์เว็บไซต์หนังสือปกวำรสำรนิตยสำรกำร์ดป้ำยประชำสัมพันธ์เครื่องหมำย
สัญลักษณ์งำนเหล่ำนี้ก็เกิดจำกกำรใช้งำนโปรแกรมช่วยในกำรออกแบบนำภำพมำสร้ำงสรรค์งำนกรำฟิกท่ี
สวยงำมมีประโยชน์ใช้สอยท่ีดีตลอดจนมีแนวคิดในกำรออกแบบท่ีดี 

ความต้องการของ Photoshop cs6 

       โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 มีกำรพัฒนำค ำส่ังและเครื่องมือต่ำง ๆ ข้ึนอย่ำงมำกมำยจึงเป็น
โปรแกรมท่ีต้องกำรทรัพยำกรเครื่องค่อนข้ำงสูง และเพื่อให้กำรสร้ำงงำนกรำฟิกมีประสิทธิภำพและเป็นไปด้วย
ควำมสะดวก จึงควรท ำกำรตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งำนอยู่ ว่ำมีทรัพยำกรเพียงพอหรือไมก่่อนท่ีจะท ำ
กำรติดต้ังโปรแกรม โดยคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเหมำะสมในกำรติดต้ังโปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 มีรำยละเอียดดังนี้ 

 1.1 ระบบปฏิบัติกำร Microsoft Windows XP (Service Pack 3) หรือระบบปฏิบัติกำร 
Windows 7 (Service Pack 1) หรือระบบปฏิบัติกำร Windows 8 

 1.2  หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) เป็นของ Intel® Pentium® 4 หรือ AMD Athlon® 64  



 

processor ขึ้นไป 

 1.3 หน่วยควำมจ ำ (RAM) ขนำด 1 GB ขึ้นไป 
 1.4  พื้นท่ีจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนำด 1 GB ของพื้นท่ีว่ำงบนฮำร์ดดิสก์ท่ีใช้ได้ส ำหรับกำร 

ติดต้ัง 

 1.5  จอแสดงผลมีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1024 x 768 พิกเซล แสดงผลแบบ 16 บิตและมี 
หน่วยควำมจ ำไม่น้อยกว่ำ 256 MB 

 1.6  ไดร์ฟ DVD-ROM 
 
การเข้าสู่โปรแกรม  Photoshop CS6 

1. >  ไปท่ี ปุ่ม start 

2. >  All program 

3. > โฟลเดอร์ Adobe  master  collection cs6 

4. >  Adobe  Photoshop CS 6   

 

หมำยเหตุ Adobe Photoshop CS 6 จะมีท้ัง 36 bit และ 64 bit  คือ Adobe Photoshop CS 6จะ
เป็น 32 bit ส่วน AdobePhotoshopCS6 (64bit)  จะเป็น 64 bit กำรเลือกใช้ผมแนะน ำถ้ำเครื่อง 32 bit ให้
ใช้ Adobe Photoshop CS 6 และถ้ำเครื่อง 64 bit ให้ใช้ Adobe Photoshop CS 6  (64 bit) 

หำกเป็นเวอร์ช ั่นอื่น Function แต่ล่ะตัวอำจจะไม่ได้อยู่ท่ีเดียวกัน 

 

http://2.bp.blogspot.com/-YeGELKt7-c8/Ugc0YC3EsoI/AAAAAAAAAWA/LxM6bqgGNfo/s1600/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg


 

หน้าจอแรกของโปรแกรมPhotoshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเรำเข้ำโปรแกรมมำแล้วจะเจอหน้ำต่ำงกำรท ำงำนของโปรแกรม Photoshop cs6 ซึ่งจะประกอบไป
ด้วย Menu bar option bar Toolbar Palette ต่ำงๆในกำรใช้งำนแต่องค์ประกอบก็จะแตกต่ำงกันไป 

 

กำรสร้ำงและก ำหนดขนำดไฟล์งำนใหม่ 
 ในกรณีท่ีเรำต้องกำรสร้ำงไฟล์งำนใหม่ ให้คลิกเมนู   File  ->  New   และให้ผู้ใช้กำหนดขนำดของไฟล์
งำนใหม่โดยระบุช่ือไฟล์งำน ในช่อง Name ขนำดควำมสูงควำมกว้ำงของพื้นท่ีท ำงำน ในส่วน ImageSize ตำม
ควำมต้องกำร ก ำหนดลักษณะพื้นหลังในส่วน Contents โดย White (สีขำว), BackgroundColor (สีท่ีเรำ
ก ำหนด) , Transparent (สีพื้นแบบ - โปร่งใส,ไม่แสดงสีพื้นโล่ง) 

 กำรเปิดไฟล์ใหม่ข้ึนมำทำงำน 

 1. Click ท่ีเมนู File 2. เลือกคำส่ัง New หรือกด Ctrl + N 3. จะปรำกฏหน้ำต่ำง New 

 

 



 

  Name  ต้ังช่ือให้กับงำน 

  Preset  ช่องส ำหรับเลือกพื้นท่ี ท่ีโปรแกรมก ำหนดมำให้ 

  Width  ควำมกว้ำง ซึ่งมีหน่วยต่ำง ๆ เช่น Pixel ,เซนติเมตร ,นิ้ว 

  Height    ควำมสูง ซึ่งมีหน่วยต่ำง ๆ เช่น Pixel , เซนติเมตร ,นิ้ว 

  Resolution  ค่ำควำมละเอียด ( ซึ่งควำมละเอียดบนหน้ำจอ = 72) 

  color mode  เลือกชนิดของระบบสี 

 

การเปิดไฟล์ภาพ 

 เมื่อเรำมีรูปภำพ เช่น ภำพถ่ำยซึ่งต้องกำรนำมำปรับแต่งเพิ่มเติมเรำจะต้องท ำกำรเปิดไฟล์รูปภำพนั้น
ขึ้นมำ จำกนั้นค่อยก ำหนดรูปแบบกำรปรับแต่งตำมควำมต้องกำรกำรเปิดไฟล์รูปภำพท ำได้โดยคลิกท่ีเมนูFile-
>Open จะปรำกฏวินโดว์ Open จำกคลิกเลือกช่ือไฟล์รูปภำพท่ีต้องกำรเมื่อได้ภำพท่ีต้องกำรแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม 
Open ถ้ำต้องกำรยกเลิกให้คลิกท่ีปุ่ม Cancel 

 -  กำรเปิด File jpegต่ำงๆ 

กำรเปิดไฟล์ใหม่ข้ึนมำท ำงำน 

 1. Click ท่ีเมนู File 

 2. เลือกคำส่ัง Open หรือกด Ctrl +O  

 3. จะปรำกฏหน้ำต่ำงเพื่อหำไฟล์ขึ้น 

 

ภำพแสดงกำรค้นหำและเลือกไฟล์ท่ีต้องกำรเปิด 



 

4. จะได้ไฟล์ภำพที่เรำต้องกำร 

 

 

 

 

 

 

การย่อ-ขยายภาพ 

1. เรำต้องกำรแก้ไขขนำดรูปภำพที่เรำได้เปิดขึ้นมำให้ตรงกับควำมต้องกำรให้คลิกท่ีเมนู  
Image->Image Size  จะปรำกฏวินโดว์ Image Size จำกนั้นให้ก ำหนดขนำดของรูปภำพเปิดภำพท่ีเรำ
ต้องกำรจะย่อหรือขยำย ขนำด ด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 

 

 

 

 

 

2. ไปท่ีเมนู Image => Image Size หรือกดปุ่ม Alt + Ctrl = I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จำกรูปจะได้ค่ำดังนี้ 



 

- Pixel Dimensions จะม ีขนำดอยู ่ 306.8k ท่ีขนำดกว้ำงยำว 283x370pixel 
- Document Size จะอยู่ท่ี 9.99x13.04cm (เรำสำมำรถปรับเปลี่ยนหน่วยเป็นนิ้ว,%,mm หรือ 

อย่ำงอื่นก็ได้) 
- Resolution โดยท่ัวไปถ้ำเป็นรูปท่ีใช้ตำม web social ต่ำงๆ เรำมักจะใช้แค่ 72  

ppi (pixelperinch) แต่ถ้ำเป็นตำมขนำดงำนพิมพ์แล้วแค่ตรงนี้ควรจะสูงๆไว้ก่อนเพื่อควำมละเอียดของงำน  

- ควรจะเลือก Constrain Proportions ไว้ทุกครั้งเพื่อท่ีจะคงอัตรำส่วนกว้ำง-ยำวเอำไว้ ครำวนี้  
เรำจะเพิ่มหรือขนำดรูป ก็สำมำรถท ำได้เลยโดยกำรปรับแก้ท่ีช่องตำมท่ีได้อธิบำยด้ำนบน ตำมวัตถุประสงค์ของ 
เรำแก้เสร็จก็เซฟงำนได้เลย  

  

 

 

 

 

 

4. ในกำรเซฟไฟล์ โปรแกรม Photoshop CS 6 จะถำมเรำอีกครั้ง ในเรื่องของคุณภำพไฟล์ว่ำจะเอำ 
ขนำดไหน(ตำมรูป) ใน ตัวอย่ำงจะเลือกแค่ 8 ก็พอเพียงพอแล้ว โดยค่ำยิ่งมำกขนำดไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้นตำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การบันทึกงานบันทึกไฟล์ Photoshop(.PSD) 

 กำรแก้ไขไฟล์ภำพโดยกำรสร้ำงกรำฟิก เพิ่มกำรตัดต่อหรือเปล่ียนแปลงลักษณะของไฟล์ภำพท่ีมีผลกับ
โครงสร้ำงเดิมของภำพเมื่อเลือกค ำส่ัง File > Save จะแสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ Save As ขึ้นมำโดยจะเลือก
รูปแบบของไฟล์เป็น Photoshop (*.PSD, *.PDD) เป็นค่ำพื้นฐำนดังนี้ 

 คุณสมบัติของไฟล์ PSD จะเก็บรำยละเอียดกำรท ำงำนต่ำง ๆ เช่น เลเยอร์, ฟอนต์และเส้นพำธ ไว้ได้
อย่ำง ครบถ้วนช่วยให้กำรน ำไฟล์ภำพกลับมำแก้ไขท ำได้ง่ำยในขณะท่ีไฟล์ประเภทอื่นจะเก็บข้อมูลเหล่ำนี้ไม่ได้
หรือได้เพียงบำงส่วน 

 

บันทึกไฟล์ทับของเดิม 

 กำรเปิดไฟลภ์ำพมำตกแต่งส ี,แสงเงำหรือกำหนดค ่ำเอฟเฟ ็กต์ให้กับภำพแต ่ไม่ได้ใช ้ค ำสั่งเก ี่ยวกับกำร
สร้ำงเลเยอร์(เลเยอร์ค ือช ั้นท่ีจัดวำงรูปภำพ)หรือสร้ำงกรำฟ ิกอ ื่นๆเพ ิ่มเติมในภำพเมื ่อเลือกคำสั่ง File>Save
โปรแกรมจะให้บันทึกท ับชื ่อไฟล์เดิมรูปแบบเดิม(จะไม่ม ีไดอะล ็อกบ ๊อกซ์SaveAs เปิดขึ้นมำหำกไม่ต ้องกำรให้ทับ
ไฟล์เดิมต ้องคลิก เลือกคำสั่ง File>SaveAs ) 

บันทึกเป็นไฟล์รูปแบบอ ื่นๆ 
นอกจำกกำรบันทึกเป็นไฟล์ .psd และบันทึกลงในรูปแบบของไฟล์ต้นฉบันเดิม แล้วยังบันทึกไฟล์

ภำพเก็บไว้ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ตำมต้องกำร โดยคลิกเลือกค ำส่ัง File > Save As แล้วเลือกรูปแบบของไฟล์
ในช่อง Format ซึ่งจะมีรูปแบบไฟล์ให้เลือกหลำยแบบดังภำพ 

 

 



 

กำรเลิกใช้งำนโปรแกรม 
เมื่อเรำต้องกำรเลิกใช้งำนโปรแกรม Adobe Photoshop ด ำเนินกำรดังนี ้

- คลิกเลือกค ำส่ัง File --> Exit  หรือคลิกเมำส์ท่ีเครื่องหมำย 

- จำกนั้นโปรแกรมจะปิดโดยอัตโนมัติ 

 

ใบงานที่ 1.1 

เร่ือง เร่ืองแนะน าการใช้ Photoshop CS6 เบื้องต้น 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้มำพอสังเขป 

1. จงอธิบำยหมำย และลักษณะงำนท่ีเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe ใช้ Photoshop CS6 มำพอเข้ำใจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 



 

2. จงอธิบำยกำรเข้ำสู่โปรแกรม  Photoshop CS6 มีกี่ขั้นตอนอะไรบ้ำง                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเหมำะสมในกำรติดต้ังโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 มี 
คุณสมบัติอย่ำงไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง  รู้จักโปรแกรม Photoshop CS6 เบ้ืองต้น 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง ขนำดและควำมละเอียดของภำพ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มำตรฐำน  ง 4.1 เข้ำใจ มีทักษะท่ีจ ำเป็น มีประสบกำรณ์เห็นแนวทำงในงำนอำชีพ 
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำอำชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพ 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- นักเรียนอธิบำยวิธีกำรตั้งค่ำกำรภำพท่ีมีขนำดตำมต้องกำรในโปรแกรม Photoshop CS6 ได้ 
- นักเรียนเลือกใช้ ก ำหนด ปรับขนำดภำพต้องกำรในโปรแกรม Photoshop CS6 ได้ 
- ใฝ่เรียนรู้  มีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน  และมีควำมรับผิดชอบ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

- ขนำดและควำมละเอียดของภำพ 
 

4. สาระส าคัญ 
- คอมพิวเตอร์มีบทบำทในชีวิตประจ ำวันเพิ่มมำกขึ้น โปรแกรม Photoshop CS6 จึงมีควำม

จ ำเป็นต่อ 
นักเรียน วิธีกำรตั้งค่ำกำรใช้ภำพที่มีขนำดตำมต้องกำร กำรรู้จักโปรแกรมเบ้ืองต้น กำรใช้
เครื่องมือต่ำง ๆ ของโปรแกรม Photoshop CS6  

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

          กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูบอกถึงขนำดของภำพแต่ละชนิดแต่ละขนำดมีควำมแตกต่ำงกันออกไป ขึ้นอยู่กับชนิด

และ 
ประเภทของภำพที่เรำได้เลือกนั้นเอง 

2. ครูให้นักเรียนเตรียมเปิดเครื่องให้พร้อม 
 ขั้นสอน 
  1.  ครูแจกใบควำมรู้กำรก ำหนดขนำดและควำมละเอียดของภำพ Photoshop cs6  
  2.  ครูอธิบำยตำมใบควำมรู้ วิธีกำรก ำหนดขนำด ดูขนำดและควำมละเอียดของรูปภำพ วิธีลด
ขนำดรูป Photoshop CS 6 และให้นักเรียนได้ศึกษำตำมใบควำมรู้ 
  3.  ครูให้นักเรียนท ำตำมข้ันตอนกำรก ำขนำดและควำมละเอียด รูปภำพ  
  4.  นักเรียนศึกษำควำมรู้เป็นรำยบุคคล เพื่อให้เข้ำใจมำยิ่งขึ้นให้นักเรียนศึกษำผ่ำนเว็บส่ือกำร
สอน Photoshop cs6 จำกอินเตอร์เน็ตและกำรแนะน ำจำกครู เพื่อศึกษำข้ันตอนกำรท ำจำกวิดีโอใน
เว็บ 



 

  5. ให้ค้นหำรูปภำพ คนละ 1 รูปภำพในอินเตอร์เน็ต และให้นักเรียนหำขนำดและรำยละเอียด
ต่ำงๆของรูปภำพ 
  6.  ครูแจกใบงำนท่ี 1.2 เรื่อง กำรก ำหนดขนำดและควำมละเอียดของภำพ 
 ขั้นสรุป 
  7.  ครูสังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนตำมค ำส่ัง 
  5.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสำระส ำคัญของโปรแกรม Photoshop CS6 
 

6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1. คอมพิวเตอร์ 
2. เว็บส่ือกำรสอน Photoshop CS6 
3. อินเตอร์เน็ต 
4. ใบควำมรู้ท่ี 1.2 เรื่อง กำรก ำหนดขนำดและควำมละเอียดของภำพ 
5. ใบงำนท่ี 1.2 เรื่อง กำรก ำหนดขนำดและควำมละเอียดของภำพ 
 

7. การวัดและประเมิลผล 
 

ผลงาน/ช้ินงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

    
    

  
8. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนอธิบำยและเลือกวิธีกำรตั้งค่ำกำรใช้ภำพที่มีขนำดตำมต้องกำรได้ 
 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
 

             
ลงช่ือ..................................................... 
 (อำจำรย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

                                                                                                    อาจารย์ผู้สอน      
   
 
 



 

 บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
 

 
 

ลงช่ือ..................................................... 
     (อำจำรย์จุฑำรัตน์   สิริวิบูลย์ผล)                                       

                                                                                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     
            

ใบงานที่ 1.2  
เร่ือง การก าหนดขนาดและความละเอียดของภาพ 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1. จงอธิบำยข้ันตอนกำรก ำหนดขนำดของรูปภำพและควำมละเอียดมำพอเข้ำใจ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

ใบความรู้ท่ี 1.2 

เร่ือง การก าหนดขนาดและความละเอียดของภาพ 
รู้จักการก าหนดขนาดของงานที่เราต้องการจะสร้าง 
 File > New หรือกดปุ่ม Ctrl+N ก็ได้ครับ 

 

 ปรำกฏหน้ำต่ำง New ตำมภำพด้ำนล่ำง โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 



 

      Name : นักเรียน สำมำรถต้ังช่ือไฟล์ท่ีต้องกำรได้ทันที แต่หำกยังไม่ต้องกำรตั้งก็ใช้ช่ือท่ีให้มำ ได้ก่อน 
Untitled-1 

      Preset : ใช้ส ำหรับเลือกลักษณะของงำนท่ีคุณต้องกำรจะท ำ เช่น สร้ำงเว็บไซต์ หรือ ท ำรูปภำพ 

      Width : ก ำหนดหน่วยควำมกว้ำงให้กับช้ินงำน (หน่วยด้ำนหลังเลือกได้หลำยลักษณะให้เหมำะสมกับ
งำน) 

      Height : ก ำหนดควำมสูงให้กับช้ินงำน (หน่วยด้ำนหลังเลือกได้หลำยลักษณะให้เหมำะสมกับงำน) 

      Resolution : เป็นกำรก ำหนดควำมละเอียดให้กับช้ินงำนหำกเป็นงำนเว็บไซต์ 72 pixels/Inch ท่ีให้
มำก็สำมำรถใช้งำนได้ แต่ถ้ำเป็นงำนรูปภำพก ำหนดเป็น 300 pixels/Inch (ย้ ำว่ำไม่ใช่สูตรตำยตัวนะครับ ลอง
เอำไปประยุกต์ตำมควำมเหมำะสม) 

      Color Mode : เลือกโหมดสีท่ีต้องกำร หำกต้องกำรท ำงำนรูปภำพธรรมดำผมเลือก RGB Color แต่ถ้ำ
ต้องกำรท ำงำนป้ำยโฆษณำลองเลือก CMYK ดูสีจะถูกต้องมำกกว่ำ 

      Background Contents : ค่ำเดิมก ำหนดมำเป็นสีขำว นอกจำกนี้ยังมีค่ำอีก 2 ค่ำให้เลือก นั่นคือ 
Background Color (เลือกตำมสีพื้นหลัง) และ Transparent (เน้นท่ีท ำภำพแบบไม่มีพื้นหลัง) 

เพียงเท่ำนี้เรำก็ก ำหนดรำยละเอียดต่ำง ๆ เสร็จแล้ว พร้อมส ำหรับกำรท ำงำนขั้นต่อไป 

 

 
 

 



 

รู้จักกับคา่ความละเอียดของภาพ  (Resolution) 

Resolution คือ ค่ำควำมละเอียดของภำพ ๆ หนึ่งซึ่งก ำหนดเป็นจ ำนวนเม็ดสี (pixels) ต่อหนึ่งหนว่ย
ควำมยำวของภำพ ตัวเช่น หำกภำพนั้นมีค่ำ Resolution = 150 pixels/inches แสดงว่ำในพื้นท่ี 1 ตำรำงนิ้ว
ของภำพนั้นประกอบไปด้วยเม็ดสีจ ำนวน 150 สี (Pixels) เป็นต้น   

 

 

 ภาพที่มีความละเอียด Resolution ต่ า 
    (มีจ านวนเม็ดสีน้อย) 

   ภาพที่มีความละเอียด Resolution สูง  
(มีจ านวนเม็ดสีมากกว่าในขณะท่ีมีพื้นที่เท่ากัน) 

ท าไมเราต้องก าหนดค่า Resolution 

- ในกำรท ำงำนนั้นจะต้องอ้ำงองิถึงค่ำอยู่เสมอเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมกับกำรใช้งำนประเภทต่ำง ๆ  
นอกจำกนั้นยังเกี่ยวข้องกับขนำดไฟล์งำนอีกด้วย เพรำะงำนท่ีมีค่ำ Resolution สูงก็จะมีขนำดของไฟล์ใหญ่ขึ้น
ตำมไปด้วย ซึ่งอำจท ำให้เกิดปัญหำในกำรท ำงำน เช่น ท ำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณประมวลผลช้ำลงใน 

กรณีท่ี สเปคเครื่องไม่สูงนักซึง่หน่วยของ Resolution ท่ีใช้กันอยู่ 2 แบบคือ 

pixels/inch  จ ำนวนหรือปริมำณของเม็ดสี   ในพื้นท่ี 1 ตำรำงนิ้ว 
          pixels/cm    จ ำนวนหรือปริมำณของเม็ดสี   ในพื้นท่ี 1 ตำรำงเซ็นติเมตร 
ค่ำ   Resolution ท่ีเรำนิยมใช้คือ  จ ำนวนพิเซลต่อนิ้ว หรือ  pixels/inch  ( ppi )  นั่นเอง 

 

 

ภำพขนำด  1024x768  Resolution = 300 ppi  
ขนำดไฟล์ 2.87M เมื่อขยำย 200 เท่ำ 

 

 

ภำพขนำด  1024x768  Resolution = 72 ppi  
ขนำดไฟล์ 169 k เมื่อขยำย 200 เท่ำ 

http://www.108award.com/images/1212640114/ton2.gif


 

 นอกจากภาพที่มีค่า Resolution สูงจะใช้ความคมชัดกว่าแล้ว ขนาดไฟล์งานก็จะใหญ่กว่าด้วย 

ก าหนดค่า  Resolution   

ในกำรใช้งำนท่ัวๆ ไปเรำมักก ำหนดควำมละเอียดของงำนหรือค่ำ Resolution อยู่ท่ี 100-1150 ppi 
(pixels/inch) แต่ส ำหรับกำรท ำงำนเกี่ยวกับเว็บไซต์นั้น เรำจ ำเป็นต้องใช้งำนท่ีมีควำมละเอียดน้อยเพื่อให้มีกำร
แสดงผลท่ีรวดเร็ว จึงมักใช้ค่ำ Resolution = 72 ppi 

ส ำหรับกำรออกแบบส่ิงพิมพ์เรำมักจะก ำหนหดค่ำ Resolution อยู่ท่ี 300-350 ppi เพรำะต้องกำร
ควำมคมชัดในกำรแสดงผลสูง เช่น งำนออกแบบส่ิงพิมพ์ งำนนิตยสำร โปสเตอร์ขนำดใหญ่ และสมุดภำพกำรตั้ง
ค่ำของ Resolution ให้ไปท่ี   Image - Image size 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง  รู้จักโปรแกรม Photoshop CS6 เบ้ืองต้น 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง  ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS6  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 มำตรฐำน  ง 4.1 เข้ำใจ มีทักษะท่ีจ ำเป็น มีประสบกำรณ์เห็นแนวทำงในงำนอำชีพ 
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำอำชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพ 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจส่วนประกอบของโปรแกรมและสำมำรถบอกขั้นตอนกำร
ใช้ 

เครื่องมือต่ำงๆในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้ เช่น ก ำหนดพื้นท่ีเพื่อแก้ไขภำพ, สร้ำง
ข้อควำมและเปล่ียนรูปร่ำงของรูปภำพได้ (K) 

 - เพื่อให้นักเรียนสำมำรถใช้แถบเมนูและแถบเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Photoshop 
CS6 ใน 
กำรฝึกทักษะกำรตกแต่ง แก้ไข และเปล่ียนแปลงรูปภำพ เช่น กำรท ำให้ภำพสว่ำงขึ้น กำรลบ
พื้นหลังหรือส่วนท่ีไม่ต้องกำรออก และสำมำรถใส่ข้อควำมตัวอักษรได้ (P) 
- เพื่อให้นักเรียนเกิดควำมภำคภูมิใจในผลงำนของตนเอง มีควำมสุข สนุก และมีควำม

สนใจในกำรใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เพื่อตกแต่งภำพและน ำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง 
(A) 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
- เมนูบำร์ (Menu Bar) 
- แท็บช่ือไฟล์ภำพ  
- พื้นท่ีในกำรท ำงำนของ Photoshop (Workspace)  
- กล่องเครื่องมือ (Toolbox)  
- ออปช่ันบำร์ (Option Bar)  
- พำเนล (Panel) (ช่ัวโมงท่ี  
- ทูลพำเนล (tool Panel)  

 
 

4. สาระส าคัญ 
- กำรท ำควำมรู้จักและสร้ำงควำมคุ้นเคยกับส่วนประกอบต่ำง ๆ ของโปรแกรมเป็นพื้นฐำน
ท่ีดีท่ีจะน ำไป สู่กำรใช้งำนโปรแกรมในระดับสูง เพรำะจะท ำให้เรำมีควำมคล่องตัวเป็นอย่ำง
มำกในกำรท ำงำนท่ีมีควำมสลับ ซับซ้อนมำก ๆ เรำจะมำท ำควำมรู้จักกับหน้ำตำ และส่วน ต่ำง 
ๆ ของ Photoshop CS6  กัน เมื่อเรำเปิดโปรแกรม  Photoshop CS6   ขึ้นมำเรำก็เห็นพื้นท่ี



 

ท ำงำนของโปรแกรม Photoshop CS6  ถูกเปิดขึ้นมำ ซึ่งภำยในจะประกอบ ไปด้วยส่วนกำร
ท ำงำนหลักดังต่อไปนี้ 
- เมนูบำร์ (Menu Bar) 
- แท็บช่ือไฟล์ภำพ  
- พื้นท่ีในกำรท ำงำนของ Photoshop (Workspace)  
- กล่องเครื่องมือ (Toolbox)  
- ออปช่ันบำร์ (Option Bar)  
- พำเนล (Panel) (ช่ัวโมงท่ี  
- ทูลพำเนล (tool Panel) 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

  กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูสนทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
ขั้นกิจกรรม 
2. ครูแจกใบควำมรู้ท่ี 1.3 เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และ 

ให้นักเรียน เพื่อใช้ในกำรประกอบกำรเรียนกำรสอน 
3. ครูอธิบำยส่วนประกอบและหน้ำท่ีของส่วนประกอบในโปรแกรม Adobe Photoshop  

CS6 ให้นักเรียนฟังท่ีละตัวเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในกำรเรียนรู้แล้ว สอนกำรใช้งำนงำนเครื่องมือ  
- เมนูบำร์ (Menu Bar) 
- แท็บช่ือไฟล์ภำพ  
- พื้นท่ีในกำรท ำงำนของ Photoshop (Workspace)  
- กล่องเครื่องมือ (Toolbox)  
- ออปช่ันบำร์ (Option Bar)  
- พำเนล (Panel) (ช่ัวโมงท่ี  
- ทูลพำเนล (tool Panel)  

4. ครูให้นักเรียนท ำใบงำนท่ี 1.3 เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop 
CS6 

5. ให้นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง รู้จักโปรแกรม Photoshop CS6 จ ำนวน 20 
ข้อ 

ขั้นสรุปบทเรียน  
6. ครูสังเกตพฤติกรรมกำรเรียน 
7. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหำท่ีเรียนไปในวันนี้ 

 
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1.  วิธีกำรวัด 
- สังเกตกำรฟัง กำรตอบค ำถำม กำรปฏิบัติ 
- ตรวจใบงำนท่ี 1.3 เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
2.  เครื่องกำรวัดผลประเมินผล 



 

      -  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 -  ใบงำนท่ี 1.3 เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
3.  เกณฑ์กำรวัดผลประเมินผล 
ใช้กำรผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป 
 

7. การวัดและประเมิลผล 
ใช้กำรผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป 
 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจส่วนประกอบของโปรแกรมและสำมำรถบอกส่วนประกอบของ
โปรแกรม ต่ำงๆในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้  
 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
 

             
 
ลงช่ือ..................................................... 
 (อำจำรย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

                                                                                                    อาจารย์ผู้สอน      
    

 
บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
 

 
 

ลงช่ือ..................................................... 
     (อำจำรย์จุฑำรัตน์   สิริวิบูลย์ผล)                                       

                                                                                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     
 

 



 

ใบความรู้ท่ี 1.3 
เร่ือง ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

 
1. เมนูบาร์ (Menu Bar) : ประกอบด้วยกลุ่มค ำส่ังต่ำงๆ ท่ีใช้จัดกำรกับไฟล์, ท ำงำนกับรูปภำพ และ 

ใช้กำรปรับแต่งกำรท ำงำนของโปรแกรม โดยแบ่งเมนูตำมลักษณะงำน นอกจำกนี้บำงเมนูหลัก จะมีเมนูย่อยซ้อน
อยู่ โดยสังเกตจำกเครื่องหมำยลูกศรสีด ำ แถบเมนูค ำส่ังประกอบไปด้วยท้ังหมด 10 เมนูค ำส่ัง โดยแสดงช่ือเมนู
ค ำส่ังและรูปแบบกำรท ำงำน ส่วนประกอบต่ำง ๆ  ของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

 
1. File หมำยถึง รวมคำส่ังท่ีใช้จัดกำรกับไฟล์รูปภำพ เช ่น สร ้ำงไฟล์ใหม ่, เปิด, ปิด, บันทึกไฟล ์,  

น ำเข้ำไฟล ์, ส่งออกไฟล์ และอ ื่น ๆ ท่ีเก ี่ยวกับไฟล์ 
2. Edit หมำยถึง รวมคำส่ังท่ีใช ้สำหรับแก้ไขภำพ และปรับแต่งกำรทำงำนของโปรแกรม 

เบ้ืองต้น เช ่น ก็อปปี้ ,วำง, ยกเลิกคำส่ัง, แก้ไขเครื ่องม ือ และอ ื่น ๆ 
3. Image หมำยถึง รวมค ำส่ังท่ีใช้ปรับแต่งภำพ เช ่น ส ี, แสง, ขนำดของภำพ (image size),  

ขนำดของ เอกสำร (canvas), โหมดสีของภำพ, หมุนภำพ และอ ื่น ๆ 
4. Layer หมำยถึง รวมคำส่ังท่ีใช้จัดกำรกับเลเยอร์ ท้ังกำรสร ้ำงเลเยอร ์, แปลงเลเยอร์ และกำร 

จัดกำร กับเลเยอร์ในด ้ำนต่ำง ๆ  
5. Type รวมคำส่ังท่ีใช้ปร ับแต่งข้อควำม แปลงข ้อควำม 
6. Select รวม ค ำส่ังเกี่ยวกับกำรเลือกวัตถุหรือพื้นท่ีบนรูปภำพ (Selection) เพ ื่อนำไปใช้งำน 

ร ่วมก ับ ค ำส่ังอ ื่น ๆ เช ่น เลือกเพ ื ่อเปล ี ่ยนส ี, ลบ หรือใช ้เอฟเฟ็กต์ต่ำง ๆ  กับรูปภำพ 
7. Filter เป็นค ำส่ังกำรเล่น Effects ต่ำงๆส ำหรับรูปภำพและวัตถุ 
8. View เป็นค ำส่ังเกี่ยวกับมุมมองของภำพและวัตถุในลักษณะต่ำงๆ เช ่น กำรขยำยภำพและย่อ 

ภำพให้ดูเล็ก 
9. Window เป็นส่วนค ำส่ังในกำรเลือกใช้อุปกรณ์เสริมต่ำงๆท่ีจำเป็นในกำรใช้สร้ำง Effects  

ต่ำงๆ 
10. Help เป็นค ำส่ังเพื ่อแนะน ำเกี่ยวกับกำรใช้โปรแกรมฯ และจะมีลำยละเอ ียดของโปรแกรมอยู ่

ในนั้น 
 
 

2. ไตเต้ิลบาร ์ (Title Bar) 
แถบชือ่เร ื่อง (Title Bar) เป็นส่วนท่ีแสดงช่ือไฟล์ภำพที่เปิดใช้งำนอยู่ ส ำหรับโปรแกรม  

Adobe Photoshop CS6 แถบช ื่อเรื ่องจะเรียงก ันเป็น แท็บ (Tab) ดังแสดงในภำพ ด ังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
3. ออปชัน่บาร ์(Option Bar) : เป็นส่วนท่ีใช้ปรับแต่งค่ำกำรท ำงำนของเครื่องมือต่ำงๆ โดย 

รำยละเอียดในออปช่ันบำร์จะเปล่ียนไปตำมเครื่องมือท่ีเรำเลือกจำกทูลบ็อกซ์ในขณะนั้น เช่น เมื่อเรำเลือก
เครื่องมือ Brush (พู่กัน) บนออปช่ันบำร์จะปรำกฏ ออปช่ันท่ีใช้ในกำรก ำหนดขนำด และลักษณะหัวแปรง, โหมด
ในกำรระบำยควำมโปร่งใสของสี และอัตรำกำรไหลของสี เป็นต้น 

 
 

4. กล่องเคร่ืองม ือ (Toolbox) เป็นส่วนท่ีใช้เก็บเครื่องมือพื้นฐำนในกำรทำงำน ใน
โปรแกรม สำมำรถเรียกใช้ช ุดเครื่องม ือย่อยโดยกำร คลิกรูปสำมเหล ี่ยมที ่มุม
ด้ำนล ่ำง ดังแสดงในภำพ ดังต่อไปนี ้

 
 
 
  
 
  

 

 

5. พาเนล (Panel) ใช้สำหรับจัดกำรกับภำพ โดยแยกออกเป ็นหมวดหมู่ เช ่น 
พำเนลส ำหรับเล ือก สี  

พำเนล สำหรับปร ับแต่งควำมสว ่ำง เป็นต้น พำเนลแต่ละแบบมีหน้ำท่ีและกำรใช้งำน
แตกต่ำงกันออกไป โดย สำมำรถเลือกเปิดหรือปิดพำเนลได้จำกเมน ูคำส่ัง Window 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1   Navigator ใช้ปรับมุมมองของภำพ โดยคลิกเลือกบริเวณ Zoom Slider เพื่อย่อขยำยมุมมอง
ภำพ                                 



 

 
                         

5.2   Color ใช้ก ำหนดสีพื้นหน้ำ (Foreground) และสีพื้นหลัง (Background) โดยกำรเล่ือนแถบสี 
เพื่อปรับแต่งตำมต้องกำร                                                  

 
 

5.3  Swatches ใช้ก ำหนดสีแบบส ำเร็จรูปท่ีโปรแกรมก ำหนดไว้ หรือสร้ำงสีขึ้นมำใหม่เองได้ โดยกำร 
คลิกเลือกสีท่ีต้องกำรเพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำน  

 
5.4   Styles ใช้ส ำหรับก ำหนดกำรตกแต่งรูปแบบต่ำง ๆ ท่ีโปรแกรมก ำหนดขึ้นมำ เช่น กำรตกแต่งสี

ให้กับรูปแบบข้อควำม                                                

 
 

5.5  Adjustments ใช้ปรับแต่งสีให้กับภำพ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหรือสีท่ีผิดเพี้ยน  

 

https://sites.google.com/site/computeronlineinth/neuxha-bth-reiyn/-photoshop-cs5/---photoshop-cs3/30.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/computeronlineinth/neuxha-bth-reiyn/-photoshop-cs5/---photoshop-cs3/31.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/computeronlineinth/neuxha-bth-reiyn/-photoshop-cs5/---photoshop-cs3/32.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/computeronlineinth/neuxha-bth-reiyn/-photoshop-cs5/---photoshop-cs3/33.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/computeronlineinth/neuxha-bth-reiyn/-photoshop-cs5/---photoshop-cs3/34.jpg?attredirects=0


 

 
5.6   Layers ใช้ควบคุมกำรใช้งำนเลเยอร์ต่ำง ๆ ท่ีเกิดจำกกำรสร้ำงช้ินงำน ดังแสดงในภำพที่ 12 

                                              
 

5.7 History ท ำหน้ำท่ีในกำรเก็บรำยละเอียดขั้นตอนกำรท ำงำนท้ังหมดท่ีผ่ำนมำ เพื่ออ ำนวย 
ควำมสะดวกเมื่อต้องกำรย้อนกลับไปใช้ค ำส่ังเก่ำหรือย้อนดูกำรท ำงำนท่ีผ่ำนมำ  

                                                    
6. แถบสถานะ (Status Bar) เป็นส่วนท่ีแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับภำพ เช่น เปอร์เซ็นต์ในกำรย่อ 

ขยำยไฟล์ภำพ ขนำดไฟล์ภำพ เป็นต้น           
 

 
7. พื้นที่ใช้งาน (Working Area) เป็นส่วนท่ีใช้ในกำรสร้ำงงำนกรำฟิก โดยกำรเปิดไฟล์ภำพเพื่อ 

แก้ไขบนพื้นท่ีใช้งำน หรือวำดภำพใหม่ลงไปบนพื้นท่ีใช้งำน                  
 

 
 

 

 

https://sites.google.com/site/computeronlineinth/neuxha-bth-reiyn/-photoshop-cs5/---photoshop-cs3/35.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/computeronlineinth/neuxha-bth-reiyn/-photoshop-cs5/---photoshop-cs3/36.jpg?attredirects=0


 

 ใบงานที่ 1.3 

เร่ือง ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

ชื่อ-สกุล…………………………………………………..เลขท่ี……...ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี........... 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเติมส่วนประกอบของโปรแกรมลงในช่องว่ำงหลังหมำยเลข พร้อมท้ังอธิบำยลักษณะกำร
ท ำงำนมำพอสังเขป 
1.จากรูป เป็นเคร่ืองมือชนิดใด ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย 

 
ตอบ .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.จากรูป เป็นเคร่ืองมือชนิดใด และมีหน้าที่อย่างไร 

 

ต อ บ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. พาเนล (Panel) ประกอบไปด้วยเคร่ืองมือชนิดใดบ้าง จงอธิบาย  
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

https://sites.google.com/site/computeronlineinth/neuxha-bth-reiyn/-photoshop-cs5/---photoshop-cs3/1.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/computeronlineinth/neuxha-bth-reiyn/-photoshop-cs5/---photoshop-cs3/26.jpg?attredirects=0


 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง  รู้จักโปรแกรม Photoshop CS6 เบ้ืองต้น 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง  ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำง Selection   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มำตรฐำน  ง 4.1 เข้ำใจ มีทักษะท่ีจ ำเป็น มีประสบกำรณ์เห็นแนวทำงในงำนอำชีพ 

ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำอำชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพ 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำง Selection ใน Toolbox ของ

โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 กำรใช้ เช่น ก ำหนดพื้นท่ีเพื่อแก้ไขภำพ, สร้ำงข้อควำมและเปล่ียนรูปร่ำง
ของรูปภำพได้ (K) 

- นักเรียนสำมำรถกำรใช้ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำง Selection ใน Toolbox ของโปรแกรม 
Adobe Photoshop CS6 กำรฝึกทักษะกำรตกแต่ง แก้ไข และเปล่ียนแปลงได้ (P) 

    -     เพื่อให้นักเรียนเกิดควำมภำคภูมิใจในผลงำนของตนเอง มีควำมสุข สนุก และมีควำมสนใจใน
กำรใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เพื่อตกแต่งภำพและน ำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง (A) 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

-  ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำง  Selection 
 

4. สาระส าคัญ 
- เครื่องมือต่ำงๆ ใน Toolbox จะถูกจัดวำงเอำไว้โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตำมลักษณะกำรใช้งำน 

ซึ่งนอกจำกเครื่องมือท่ีเห็นในตอนเริ่มต้นแล้ว  ในบำงเครื่องมือยังมีปุ่มต่ำงๆ  ซึ่งเป็นเครื่องมือในหมวด
เดียวกันซ่อนอยู่อีก  โดยกำรแบ่งกลุ่มของเครื่องมอืจะแบ่งได้ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

- เครื่องมือต่ำงๆ ใน Toolbox จะถูกจัดวำงเอำไว้โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตำมลักษณะกำรใช้งำน 
ซึ่งนอกจำกเครื่องมือท่ีเห็นในตอนเริ่มต้นแล้ว  ในบำงเครื่องมือยังมีปุ่มต่ำงๆ  ซึ่งเป็นเครื่องมือในหมวด
เดียวกันซ่อนอยู่อีก  โดยกำรแบ่งกลุ่มของเครื่องมอืจะแบ่งได้ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

- ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำง  Selection 
- ชุดเครื่องมือส ำหรับกำร Crop ภำพ 
- ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรรีทัชภำพ 
- ชุดเครื่องมือส ำหรับระบำยสี 
- ชุดเครื่องมือส ำหรับวำดภำพและสร้ำงตัวอักษร 
- ชุดเครื่องมือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำน 
- กลุ่มเครื่องมือในกำรเลือกสี Foreground (สีท่ีปรำกฏเมื่อเรำเติมหรือวำดลงไป) และสี  
Background (สี ท่ีปรำกฏเมื่อเรำทำกำรลบหรือตัดบริเวณนั้นออก) ประกอบด้วย 
- กลุ่มเครื่องมือ Quick mask เกี่ยวกับกำรเลือกพื้นท่ีอีกรูปแบบหนึ่ง 



 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
          กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. สนทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบต่ำงๆ ของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เพื่อ 

น ำเข้ำสู่บทเรียน ซักถำมนักเรียนเรื่อง เวลำนักเรียนท ำงำนเรำจะต้องเลือกเครื่องมือในกำรท ำงำน แล้วเครื่องมือ
แต่ละตัวที่เรำเลือกมำนั้น มีควำมสำมำรถท่ีแตกต่ำงกันออกไป เรำจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำเรำควรจะเลือกเครื่องตัวไหน
มำใช้งำน ให้เหมำะสมกับงำนท่ีเรำก ำลังท ำ ใน Toolbox ของโปรแกรม Adobe Photoshop มีเครื่องมือและ
หน้ำท่ี ท่ีท ำงำนต่ำงกันออกไปเรำจะมำเรียนรู้กันใช้เครื่องใน Toolbox ของโปรแกรม Adobe Photoshop 
CS6 กันครับ 

2. ให้นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กำรใช้งำนเครื่องมือใน Toolbox และหน้ำท่ีในกำร 
ท ำงำนของ Adobe Photoshop Cs6 จ ำนวน 20 ข้อ 

3. ครูแจกใบควำมรู้ท่ี 2.1 เรื่อง ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำง Selection ใน Toolbox และหน้ำท่ี 
ในกำรท ำงำน ให้นักเรียน 

 ขั้นสอน 
4. ให้นักเรียนศึกษำถึงชุดเครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำง Selection ใน Toolbox และหน้ำท่ีในกำร 

ท ำงำนจำกใบควำมรู้ท่ีครูแจก 
5. ครูอธิบำยหลักกำรและหน้ำท่ีในกำรท ำงำนของชุดเครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำง Selection ใน  

Toolbox ทีละตัวและพร้อมแสดงวิธีกำรใช้งำนชุดเครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำง Selection ใน Toolbox ทีละตัว
และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตำม เพื่อจะได้เกิดทักษะกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้นกว่ำอ่ำนในใบควำมรู้ หรือดูครูอธิบำย 

6. ให้นักเรียนท ำตำมค ำส่ังในใบงำนท่ี 2.1 ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำง Selection ใน Toolbox  
7. ครูคอยสังเกตกำรท ำงำน หำกใครไม่มีควำมคล่องแคล่วหรือใช้ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำง  

Selection ใน Toolbox ไม่ได้หรือติดขัด ให้ฝึกใหม่โดยขออำสำสมัครคนที่ท ำงำนคล่องแคล่วแล้วเป็นคนสอน
เพื่อนๆ หลังจำกนั้นเรียกนักเรียนคนนั้นๆ มำประเมินใหม่ให้ผ่ำนทุกคนจึงค่อยท ำกิจกรรมต่อไป 

ขั้นสรุป   
8. ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนสอบถำมปัญหำท่ีเกิดจำกกำรเรียนรู้ในส่วนท่ีนักเรียนยงัไม่เข้ำใจครู 

แนะน ำให้นักเรียนหำข้อมูลเพิ่มเติมจำกอินเตอร์เน็ตหรือจำกแหล่งข้อมูลอื่นๆ และฝึกปฏิบัติตำมเนื้อหำท่ีได้เรียน  
เพื่อท่ีจะได้ใช้ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำง Selection ใน Toolbox ได้อย่ำงคล่องแคล่ว 

9. สุ่มถำมนักเรียน 3-4 คน ให้นักเรียนสรุปเกี่ยวกับหลักกำรและหน้ำท่ีกำรท ำงำนของชุด  
เครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำง Selection ใน Toolbox  

 
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

- คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องขยำยเสียง 
- ใบควำมรู้ท่ี 2.1เรื่อง ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำง Selection ใน Toolbox และหน้ำท่ีในกำรท ำงำน 
- ใบงำนท่ี 2.1 เรื่อง ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำง Selection ใน Toolbox และหน้ำท่ีในกำรท ำงำน 
- แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง กำรใช้งำนเครื่องมือใน Toolbox จ ำนวน 20 ข้อ  
- เว็บส่ือกำรสอน โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
- โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

 



 

7. การวัดและประเมิลผล 
1.  วิธีกำรวัด 
- สังเกตกำรฟัง กำรตอบค ำถำม กำรปฏิบัติงำน 
- ตรวจใบงำนท่ี 2.1 เรื่อง ชุด เครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำง Selection  
2.  เครื่องกำรวัดผลประเมินผล 
      -  แบบสังเกตพฤติกรรม 
-  ใบงำนท่ี 2.1 เรื่อง ชุด เครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำง Selection  
3.  เกณฑ์กำรวัดผลประเมินผล 
- ใช้กำรผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 60  ขึ้นไปบันทึกผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
 

             
 
ลงช่ือ..................................................... 
 (อำจำรย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

                                                                                                    อาจารย์ผู้สอน      
    

 
 
 
 

ลงช่ือ..................................................... 
     (อำจำรย์จุฑำรัตน์   สิริวิบูลย์ผล)                                       

                                                                                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     
 

            
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบความรู้ที่ 2.1 
เร่ือง ชุดเคร่ืองมือส าหรับการสร้าง Selection ใน Toolbox และหน้าที่ในการท างาน 

เคร่ืองมือพืน้ฐานของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
เครื่องมือพื้นฐำนบนกล่องเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได ้แบ่ง กำรท ำงำนออกเป็น
หมวดหมู่ หรือเป็นกลุ่มย ่อย ใน Toolbox 
เคร่ืองมือต่างๆ ใน Toolbox และหน ้าที่ในการท างาน 

กล่องเคร่ืองม ือ (Toolbox) เป็นส่วนท่ีใช้เก็บเครื่องมือพื้นฐำนในกำรทำงำน ในโปรแกรม สำมำรถ 
เรียกใช้ช ุด เครื่องมือย่อยโดยกำรคลิกรูปสำมเหล่ียมท่ีมุมด้ำนล่ำง ดังแสดงในภำพ ดังต่อไปนี ้

 
        ภาพกล่องเคร่ืองม ือ (Toolbox) 

 
1. กลุ่มเคร่ืองม ือการเลือก Selection 
2. กลุ่มเครื่องม ือ Crop 
3. กลุ่มเครื่องม ือส ำหรับกำรรีทัชภำพ 
4. กลุ่มเครื ่องม ือสำหรบักำรระบำยสี 
5. กลุ่มคำสั่งพิเศษเกี่ยวกับกำรวำดภำพ 
6. กลุ่มเครื่องม ืออำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำน 
7. กลุ่มเครื่องม ือในกำรเล ือกสี Foreground (สีท่ีปรำกฏเมื่อเรำเติมหรือวำดลงไป) และสี 

Background (สี ท่ีปรำกฏเมื่อเรำท ำกำรลบหรือตัดบริเวณนั้นออก) 
8. กลุ่มเครื่องมือ Quick mask เกี่ยวกับกำรเลือกพื้นท่ีอีกรูปแบบหนึ่ง 

 



 

กลุ่มเคร่ืองม ือการเลือก Selection ประกอบด้วย  

 ชนิดของชุดเคร่ืองม ือสำหรับการสร้าง Selection และหน้าที่การท างาน 
 

 Option ของชุดเคร่ืองม ือสำหรับการสร ้าง Selection 
- Option ของเครื่องมือ Rectangular Marquee 

 

ภำพแสดงตัวอย่ำง Option ของเครื ่องม ือRectangular Marquee 
 

- Option ของเครื่องมือ Move 
 

ภำพแสดงตัวอย่ำง Option ของเครื ่องม ือ Move 
 

- Option ของเครื่องมือ Lasso 
 

ภำพแสดงตัวอย่ำง Option ของเครื ่องม ือ Lasso 

 ประโยชน์ของชุดเคร่ืองมือส าหรับการสร้าง Selection 
 ใช้สำหรับเลือกพื้นท่ีบนรูปภำพตำมต้องกำรและตำมรูปแบบเครื่องมือท่ีใช้ในกำรเลือกพื้นท่ีบนรูปภำพ 
 

 ขั้นตอนการใช้งานชุดเคร่ืองมือส าหรับการสรา้ง Selection 
- กำรเลือก Selection คือ กำรก ำหนดขอบเขตในกำรท ำงำน เช่น แก้ไขภำพ ปรับแต่งภำพ  

กลุ่ม ภาพ เคร่ืองมือ หน้าที่การท างาน 

 

 

 

1 

 



 

หรือวำดภำพ ฯลฯ ซึ่งไม่ว่ำจะใช้เครื่องมือใด ๆ  ก็จะมีผลเพียงบริเวณทีเรำเลือกไว้เท่ำนั้น เรำจะลองมำดูตัวอย่ำง
กำรสร้ำง Selection จำกขั้นตอนต่อไปนี ้

- กำรใช้เครื่องม ือ  Rectangular Marquee Tool คลิกเคร ื่องม ือ Rectangular  
Marquee Tool รูปส ี่เหล ี่ยมจำกนั้นช ี้ท่ีภำพ กดปุ่มซ้ำยของเมำส์ แล้วค้ำงไว ้ แล ้วลำกเป็นเส ้นประ เพ ื ่อเลือกส่วน
นั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพแสดงตัวอย่ำงกำรใช ้เครื่องม ือ Rectangular Marquee Tool 
 

 กำรใช้เครื่องมือ   Move คลิกเครื่องมือ Move กดปุ่มซ้ำยของเมำส์ค้ำงไว ้ แล ้วลำก 
เมำส์ออกก ็เป็นกำรย้ำยตำแหน่งภำพถ้ำได้เล ือกภำพเป็นเส ้นประไว ้ก็เป็นกำรย้ำยเฉพำะบำงส่วนของภำพเท่ำนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพแสดงตัวอย่ำงกำรใช ้เครื่องม ือ Move 
- กำรใช้เครื่องมือ Lasso คลิกเครื่องมือ Lasso, ลำกเมำส์ครอบส่วนของภำพที ่

ต้องกำร, กำรใช้งำนอีกวิธีหนึ่งให้กดปุ่ม Alt ท่ีแป้นพิมพ ์ค้ำงไว ้, คลิกเมำส์ไปรอบๆ ,หำกต้องกำรยกเลิกให้
เส้นประหำยไปให้กดปุ่ม Ctrl+D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพแสดงตัวอย่ำงกำรใช้เครื่องม ือ Lasso 



 

 
- กำรใช้เครื่องมือ Magic Wand คลิกท่ี           เครื่องมือ Magic Wand, คลิกต ำแหน่งท่ี 

ต้องกำรเลือก, บริเวณท่ีถูกเลือกจะปรำกฏเป็นเส้นประ โดยรอบ หำกต้องกำรยกเลิกให้เส้นประหำยไปให้กดปุ่ม 
Ctrl+D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพแสดงตัวอย่ำงกำรใช ้เครื่องม ือ Magic Wand 
ใบงานท่ี 2.1 

เร่ือง ชุดเคร่ืองมือส าหรับการสร้าง Selection ใน 
 Toolbox และหน้าที่ในการท างาน 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้มำพอสังเขป 
ตอนที่ 1 
1. จงอธิบายส่วนประกอบ ชุดเคร่ืองมือส าหรับการสร้าง Selection ใน (Toolbox)  

 
ตอบ  ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำง Selection ใน (Toolbox) หมำยเลข …………ประกอบไปด้วย…….............. 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 



 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง  รู้จักโปรแกรม Photoshop CS6 เบ้ืองต้น 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ืองชุดเคร่ืองมือ Crop โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มำตรฐำน  ง 4.1 เข้ำใจ มีทักษะท่ีจ ำเป็น มีประสบกำรณ์เห็นแนวทำงในงำนอำชีพ 
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำอำชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพ 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้ชุดเครื่องมือส ำหรับกำร Crop ใน Toolbox ของ โปรแกรม  

Adobe Photoshop CS6  
- นักเรียนสำมำรถกำรใช้ชุดเครื่องมือส ำหรับกำร Crop ใน Toolbox ของโปรแกรม Adobe  

Photoshop CS6 กำรฝึกทักษะกำรตกแต่ง แก้ไข และเปล่ียนแปลงได้  
- เพื่อให้นักเรียนเกิดควำมภำคภูมิใจในผลงำนของตนเอง มีควำมสุข สนุก และมีควำมสนใจในกำรใช้ 

โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เพื่อตกแต่งภำพและน ำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง (A) 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
- ชุดเครื่องมือส ำหรับกำร Crop ภำพ 

 
4. สาระส าคัญ 
- เครื่องมือต่ำงๆ ใน Toolbox จะถูกจัดวำงเอำไว้โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตำมลักษณะกำรใช้งำน ซึ่ง 

นอกจำกเครื่องมือท่ีเห็นในตอนเริ่มต้นแล้ว  ในบำงเครื่องมือยังมีปุ่มต่ำงๆ  ซึ่งเป็นเครื่องมือในหมวดเดียวกันซ่อน
อยู่อีก  โดยกำรแบ่งกลุ่มของเครื่องมือจะแบ่งได้ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

- เครื่องมือต่ำงๆ ใน Toolbox จะถูกจัดวำงเอำไว้โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตำมลักษณะกำรใช้งำน ซึ่ง 
นอกจำกเครื่องมือท่ีเห็นในตอนเริ่มต้นแล้ว  ในบำงเครื่องมือยังมีปุ่มต่ำงๆ  ซึ่งเป็นเครื่องมือในหมวดเดียวกันซ่อน
อยู่อีก  โดยกำรแบ่งกลุ่มของเครื่องมือจะแบ่งได้ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

- ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำง  Selection 
- ชุดเคร่ืองมือส าหรับการ Crop ภาพ 
- ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรรีทัชภำพ 
- ชุดเครื่องมือส ำหรับระบำยสี 
- ชุดเครื่องมือส ำหรับวำดภำพและสร้ำงตัวอักษร 
- ชุดเครื่องมือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำน 
- กลุ่มเครื่องม ือในกำรเล ือกสี Foreground (สีท่ีปรำกฏเมื่อเรำเติมหรือวำดลงไป) และสี  

Background (สี ท่ีปรำกฏเมื่อเรำทำกำรลบหรือตัดบริเวณนั้นออก) ประกอบด้วย 
- กลุ่มเครื่องมือ Quick mask เกี่ยวกับกำรเลือกพื้นท่ีอีกรูปแบบหนึ่ง 



 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
          กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. สนทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบต่ำงๆ ของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เพื่อ 

น ำเข้ำสู่บทเรียน ซักถำมนักเรียนเรื่อง เวลำนักเรียนท ำงำนเรำจะต้องเลือกเครื่องมือในกำรท ำงำน แล้วเครื่องมือ
แต่ละตัวที่เรำเลือกมำนั้น มีควำมสำมำรถท่ีแตกต่ำงกันออกไป เรำจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำเรำควรจะเลือกเครื่องตัวไหน
มำใช้งำน ให้เหมำะสมกับงำนท่ีเรำก ำลังท ำ ใน Toolbox ของโปรแกรม Adobe Photoshop มีเครื่องมือและ
หน้ำท่ี ท่ีท ำงำนต่ำงกันออกไปเรำจะมำเรียนรู้กันใช้เครื่องใน Toolbox ของโปรแกรม Adobe Photoshop 
CS6 กันครับ 

2. ครูแจกใบควำมรู้ท่ี 2.2 เรื่อง ชุดเครื่องมือส ำหรับกำร Crop ใน Toolbox และหน้ำท่ีในกำร 
ท ำงำน ให้นักเรียน 

 ขั้นสอน 
3. ให้นักเรียนศึกษำถึงชุดเครื่องมือส ำหรับกำร Crop ใน Toolbox และหน้ำท่ีในกำรท ำงำน จำกใบ 

ควำมรู้ท่ีครูแจก 
4. ครูอธิบำยหลักกำรและหน้ำท่ีในกำรท ำงำนของชุดเครื่องมือส ำหรับกำร Crop ใน Toolbox ทีละ 

ตัวและพร้อมแสดงวิธีกำรใช้งำนชุดเครื่องมือส ำหรับกำร Crop ใน Toolbox และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตำม 
เพื่อจะได้เกิดทักษะกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้นกว่ำอ่ำนในใบควำมรู้ หรือดูครูอธิบำย 

5. ให้นักเรียนท ำตำมค ำส่ังในใบงำนท่ี 2.2  ชุดเครื่องมือส ำหรับกำร Crop ใน Toolbox 
6. ครูคอยสังเกตกำรท ำงำน หำกใครไม่มีควำมคล่องแคล่วหรือใช้ชุดเครื่องมือส ำหรับกำร Crop ใน  

Toolbox ไม่ได้หรือติดขัดให้ฝึกใหม่โดยขออำสำสมัครคนที่ท ำงำนคล่องแคล่วเป็นคนสอนเพื่อนๆ หลังจำกนั้น
เรียกนักเรียนคนนัน้ๆ มำประเมินใหม่ให้ผ่ำนทุกคนจึงค่อยท ำกิจกรรมต่อไป 

ขั้นสรุป   
7. ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนสอบถำมปัญหำท่ีเกิดจำกกำรเรียนรู้ในส่วนท่ีนักเรียนยงัไม่เข้ำใจครู 

แนะน ำให้นักเรียนหำข้อมูลเพิ่มเติมจำกอินเตอร์เน็ตหรือจำกแหล่งข้อมูลอื่นๆ และฝึกปฏิบัติตำมเนื้อหำท่ีได้เรียน  
เพื่อท่ีจะได้ใช้ชุดเครื่องมือส ำหรับกำร Crop ใน Toolbox ได้อย่ำงคล่องแคล่ว 

8. สุ่มถำมนักเรียน 3-4 คน ให้นักเรียนสรุปเกี่ยวกับหลักกำรและหน้ำท่ีกำรท ำงำนของชุด  
เครื่องมือส ำหรับกำร Crop ใน Toolbox  
 

6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
- คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องขยำยเสียง 
- ใบควำมรู้ท่ี 2.2 เรื่อง ชุดเครื่องมือส ำหรับกำร Crop ใน Toolbox และหน้ำท่ีในกำรท ำงำน 
- ใบงำนท่ี 2.2 เรื่อง ชุดเครื่องมือส ำหรับ Crop ใน Toolbox และหน้ำท่ีในกำรท ำงำน 
- เว็บส่ือกำรสอน โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
- โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

 
 
 



 

7. การวัดและประเมิลผล 
1.  วิธีกำรวัด 
- สังเกตกำรฟัง กำรตอบค ำถำม  กำรปฏิบัติงำน 
- ตรวจใบงำนท่ี 2.2 เรื่อง ชุด เครื่องมือส ำหรับกำร Crop ใน Toolbox  
2.  เครื่องกำรวัดผลประเมินผล 
    -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

-  ใบงำนท่ี 2.2 เรื่อง ชุด เครื่องมือส ำหรับกำร Crop ใน Toolbox และหน้ำท่ีในกำรท ำงำน  
3.  เกณฑ์กำรวัดผลประเมินผล 
ใช้กำรผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 60  ขึ้นไป 
 

8. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรใช้งำนชุดเครื่องมือส ำหรับกำร Crop ใน Toolbox อธิบำย
หลักกำรและหน้ำท่ีในกำรท ำงำน และกำรใช้ชุดเครื่องมือส ำหรับกำร Crop ใน Toolbox ของโปรแกรม 
Adobe Photoshop CS6 ได้  
 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
 

             
 
ลงช่ือ..................................................... 
 (อำจำรย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

                                                                                                    อาจารย์ผู้สอน      
    

 
 
 

ลงช่ือ..................................................... 
     (อำจำรย์จุฑำรัตน์   สิริวิบูลย์ผล)                                       

                                                                                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     
 
 
 
 



 

ใบความรู้ที่ 2.2 
เร่ือง ชุดเคร่ืองมือส าหรับการ Crop ใน Toolbox 

 และหน้าทีใ่นการท างานเคร่ืองมือพื้นฐานของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
เคร่ืองมือพื้นฐานบนกลอ่งเคร่ืองมือของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได ้แบ่ง การท างานออกเป็น
หมวดหมู่ หรือเป็นกลุ่มย ่อย ใน Toolbox 

กล่องเคร่ืองม ือ (Toolbox) เป็นส่วนที่ใช้เก็บเคร่ืองมือพื้นฐานในการทางาน ในโปรแกรม สามารถ 
เรียกใชช้ ุด เคร่ืองมือย่อยโดยการคลิกรูปสามเหลี่ยมที่มุมด้านล่าง ดังแสดงในภาพ ดังต่อไปนี ้

 
        ภาพกล่องเคร่ืองม ือ (Toolbox) 

 
9. กลุ่มเครื่องม ือกำรเลือก Selection 
10. กลุ่มเครื่องม ือ Crop 
11. กลุ่มเครื่องม ือสำหรับกำรรีทัชภำพ 
12. กลุ่มเครื ่องม ือสำหรบักำรระบำยสี 
13. กลุ่มคำสั่งพิเศษเกี่ยวกับกำรวำดภำพ 
14. กลุ่มเครื่องม ืออำนวยควำมสะดวกในกำรทำงำน 
15. กลุ่มเครื่องม ือในกำรเล ือกสี Foreground (สีท่ีปรำกฏเมื่อเรำเติมหรือวำดลงไป) และสี 

Background (สี ท่ีปรำกฏเมื่อเรำทำกำรลบหรือตัดบริเวณนั้นออก) 
16. กลุ่มเครื่องมือ Quick mask เกี่ยวกับกำรเลือกพื้นท่ีอีกรูปแบบหนึ่ง 

กลุ่มเคร่ืองมือ Crop ประกอบด้วย 



 

 ชนิดของชุดเคร่ืองมือส าหรับ Crop ภาพ และหน้าที่การท างาน 
 

กลุ่ม ภาพ เครื่องม ือ หน้าที่การทางาน 

2  

 
 Option ของช ุดเคร่ืองม ือสาหรับ Crop ภาพ 

- Option ของเครื่องมือ Crop 
 
 
 
 

ภำพแสดงตัวอย่ำง Option ของเครื ่องม ือ Crop 
 
 

- Option ของเครื่องมือ Slice 
 
 
 

ภำพแสดงตัวอย่ำง Option ของเครื ่องม ือ Slice 
 

 ประโยชน์ของเคร่ืองมือส าหรับการ Crop ภาพ 
- เป็นชุดเครื่องมือท่ีใช้สำหรับกำรตัดขอบภำพและตัดแบ่งส่วนภำพออกเป็นส่วนย่อย ๆ 

 
 ขั้นตอนการใช้งานชุดเคร่ืองมือส าหรับการ Crop ภาพ 

- กำรใช้เครื่องมือ     Crop คลิกเมำส์ท่ีเครื่องมือ Crop, ลำกเมำส์เป็นกรอบส่ีเหลียม  
ครอบส่วนของภำพท่ีต้องกำร, กดปุ่ม Enter, ผลงำนท่ีได้ ภำพถูกตัดออกบำงส่วนออกไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพแสดงตัวอย่ำง Option ของเครื ่องม ือ Crop 
 

- กำรใช้เครื่องมือ          Slice คลิกเมำส์ท่ีเครื่องมือ Slice  ลำกเป็นกรอบสี่เหลยีมครอบ  



 

ส่วนท่ีต้องกำร, กำรซ่อนให้คลิกเมนู View >Show->Slice คลิกเอำเครื่องหมำยถูกออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงตัวอย่ำงกำรใช้เครื ่องม ือ Slice 
ใบงานท่ี 2.2 

เร่ือง ชุดเคร่ืองมือส าหรับการ Crop ใน Toolbox และหน้าที่ในการท างาน 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้มำพอสังเขป 
ตอนที่ 1 
1. จงอธิบายส่วนประกอบ ชุดเคร่ืองมือส าหรับการ Crop ใน Toolbox 

 
ตอบ  ชุดเครื่องมือส ำหรับกำร Crop ใน Toolbox หมำยเลข …………ประกอบไปด้วย……....……………………….. 
 

            
 



 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง  รู้จักโปรแกรม Photoshop CS6 เบ้ืองต้น 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เร่ือง  ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรรีทัชภำพ     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มำตรฐำน  ง 4.1 เข้ำใจ มีทักษะท่ีจ ำเป็น มีประสบกำรณ์เห็นแนวทำงในงำนอำชีพ 
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำอำชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพ 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรรีทัชภำพ ใน Toolbox ของ โปรแกรม  

Adobe Photoshop CS6  
-  นักเรียนสำมำรถกำรใช้ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรรีทัชภำพ ใน Toolbox ของโปรแกรม Adobe  

Photoshop CS6 กำรฝึกทักษะกำรตกแต่ง แก้ไข และเปล่ียนแปลงได้  
-  เพื่อให้นักเรียนเกิดควำมภำคภูมิใจในผลงำนของตนเอง มีควำมสุข สนุก และมีควำมสนใจในกำรใช้ 

โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เพื่อตกแต่งภำพและน ำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง (A) 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
- ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรรีทัชภำพ 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
- มีวินัย 
- มีจิตสำธำรณะ 
- มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 

 
สมรรถนะผู้เรียน 

- ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร  
- ควำมสำมำรถในกำรคิด  
- ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  
-  
4. สาระส าคัญ 

- เครื่องมือต่ำงๆ ใน Toolbox จะถูกจัดวำงเอำไว้โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตำมลักษณะกำรใช้งำน ซึ่ง 
นอกจำกเครื่องมือท่ีเห็นในตอนเริ่มต้นแล้ว  ในบำงเครื่องมือยังมีปุ่มต่ำงๆ  ซึ่งเป็นเครื่องมือในหมวด

เดียวกันซ่อนอยู่อีก  โดยกำรแบ่งกลุ่มของเครื่องมือจะแบ่งได้ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
- เครื่องมือต่ำงๆ ใน Toolbox จะถูกจัดวำงเอำไว้โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตำมลักษณะกำรใช้งำน ซึ่ง 
นอกจำกเครื่องมือท่ีเห็นในตอนเริ่มต้นแล้ว  ในบำงเครื่องมือยังมีปุ่มต่ำงๆ  ซึ่งเป็นเครื่ องมือในหมวด

เดียวกันซ่อนอยู่อีก  โดยกำรแบ่งกลุ่มของเครื่องมือจะแบ่งได้ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
- ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำง  Selection 
- ชุดเครื่องมือส ำหรับกำร Crop ภำพ 



 

- ชุดเคร่ืองมือส าหรับการรีทัชภาพ 
- ชุดเครื่องมือส ำหรับระบำยสี 
- ชุดเครื่องมือส ำหรับวำดภำพและสร้ำงตัวอักษร 
- ชุดเครื่องมือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำน 
- กลุ่มเครื่องม ือในกำรเล ือกสี Foreground (สีท่ีปรำกฏเมื่อเรำเติมหรือวำดลงไป) และสี  
Background (สี ท่ีปรำกฏเมื่อเรำทำกำรลบหรือตัดบริเวณนั้นออก) ประกอบด้วย 
-   กลุ่มเครื่องมือ Quick mask เกี่ยวกับกำรเลือกพื้นท่ีอีกรูปแบบหนึ่ง 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

          กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. สนทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบต่ำงๆ ของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เพื่อ 

น ำเข้ำสู่บทเรียน ซักถำมนักเรียนเรื่อง เวลำนักเรียนท ำงำนเรำจะต้องเลือกเครื่องมือในกำรท ำงำน แล้วเครื่องมือ
แต่ละตัวที่เรำเลือกมำนั้น มีควำมสำมำรถท่ีแตกต่ำงกันออกไป เรำจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำเรำควรจะเลือกเครื่องตัวไหน
มำใช้งำน ให้เหมำะสมกับงำนท่ีเรำก ำลังท ำ ใน Toolbox ของโปรแกรม Adobe Photoshop มีเครื่องมือและ
หน้ำท่ี ท่ีท ำงำนต่ำงกันออกไปเรำจะมำเรียนรู้กันใช้เครื่องใน Toolbox ของโปรแกรม Adobe Photoshop 
CS6 กันครับ 

2. ครูแจกใบควำมรู้ท่ี 2.3 เรื่อง ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรรีทัชภำพ ใน Toolbox และหน้ำท่ีในกำร 
ท ำงำน ให้นักเรียน 

 ขั้นสอน 
3. ให้นักเรียนศึกษำถึงชุดเครื่องมือส ำหรับกำรรีทัชภำพ ใน Toolbox และหน้ำท่ีในกำรท ำงำน จำก 

ใบควำมรู้ท่ีครูแจก 
4. ครูอธิบำยหลักกำรและหน้ำท่ีในกำรท ำงำนของชุดเครื่องมือส ำหรับกำรรีทัชภำพ ใน Toolbox ที 

ละตัวและพร้อมแสดงวิธีกำรใช้งำนชุดเครื่องมือส ำหรับกำรรีทัชภำพ ใน Toolbox และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
ตำม เพื่อจะได้เกิดทักษะกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้นกว่ำ อ่ำนในใบควำมรู้ หรือดูครูอธิบำย 

5. ให้นักเรียนท ำตำมค ำส่ังในใบงำนท่ี 2.3 ชุดเครื่องมือส ำหรับกำร Crop ใน Toolbox  
6. ครูคอยสังเกตกำรท ำงำน หำกใครไม่มีควำมคล่องแคล่วหรือใช้ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรรีทัชภำพ  

ใน Toolbox ไม่ได้หรือติดขัดให้ฝึกใหม่โดยขออำสำสมัครคนที่ท ำงำนคล่องแคล่วเป็นคนสอนเพื่อนๆ หลังจำก
นั้นเรียกนักเรียนคนนัน้ๆ มำประเมินใหม่ให้ผ่ำนทุกคนจึงค่อยท ำกิจกรรมต่อไป 

ขั้นสรุป   
7. ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนสอบถำมปัญหำท่ีเกิดจำกกำรเรียนรู้ในส่วนท่ีนักเรียนยงัไม่เข้ำใจครู 

แนะน ำให้นักเรียนหำข้อมูลเพิ่มเติมจำกอินเตอร์เน็ตหรือจำกแหล่งข้อมูลอื่นๆ และฝึกปฏิบัติตำมเนื้อหำท่ีได้เรียน  
เพื่อท่ีจะได้ใช้ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรรีทัชภำพ ใน Toolbox ได้อย่ำงคล่องแคล่ว 

8. สุ่มถำมนักเรียน 3-4 คน ให้นักเรียนสรุปเกี่ยวกับหลักกำรและหน้ำท่ีกำรท ำงำนของชุดเครื่องมือ 
ส ำหรับกำรรีทัชภำพ ใน Toolbox  

 
 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
- คอมพิวเตอร์ 



 

- เครื่องขยำยเสียง 
- ใบควำมรู้ท่ี 2.3 เรื่อง ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรรีทัชภำพ ใน Toolbox และหน้ำท่ีในกำรท ำงำน 
- ใบงำนท่ี 2.3 เรื่อง ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรรีทัชภำพ ใน Toolbox และหน้ำท่ีในกำรท ำงำน 
- เว็บส่ือกำรสอน โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
- โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

 
10. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรใช้งำนชุดเครื่องมือส ำหรับกำรรีทัชภำพ ใน Toolbox อธิบำย
หลัก  

กำรและหน้ำท่ีในกำรท ำงำน ของชุดเครื่องมือส ำหรับกำรรีทัชภำพ ใน Toolbox ของโปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 ได้  

 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
 

             
 
ลงช่ือ..................................................... 
 (อำจำรย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

                                                                                                    อาจารย์ผู้สอน      
    

 
บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
 

 
 

ลงช่ือ..................................................... 
     (อำจำรย์จุฑำรัตน์   สิริวิบูลย์ผล)                                       

                                                                                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
 
 



 

ใบความรู้ที่ 2.3 
เร่ือง ชุดเคร่ืองมือส าหรับการรีทัชภาพ ใน Toolbox 

 และหน้าทีใ่นการท างานเคร่ืองมือพื้นฐานของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
เครื่องมือพื้นฐำนบนกล่องเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได ้แบ่ง กำรท ำงำนออกเป็น
หมวดหมู่ หรือเป็นกลุ่มย ่อย ใน Toolbox 

กล่องเคร่ืองม ือ (Toolbox) เป็นส่วนท่ีใช้เก็บเครื่องมือพื้นฐำนในกำรทำงำน ในโปรแกรม สำมำรถ 
เรียกใช้ช ุด เครื่องมือย่อยโดยกำรคลิกรูปสำมเหล่ียมท่ีมุมด้ำนล่ำง ดังแสดงในภำพ ดังต่อไปนี้ 

 
        ภาพกล่องเคร่ืองม ือ (Toolbox) 

 
1. กลุ่มเครื่องม ือกำรเลือก Selection 
2. กลุ่มเครื่องม ือ Crop 
3. กลุ่มเครื่องม ือสำหรับกำรรีทัชภำพ 
4. กลุ่มเครื ่องม ือสำหรบักำรระบำยสี 
5. กลุ่มคำสั่งพิเศษเกี่ยวกับกำรวำดภำพ 
6. กลุ่มเครื่องม ืออำนวยควำมสะดวกในกำรทำงำน 
7. กลุ่มเครื่องม ือในกำรเล ือกสี Foreground (สีท่ีปรำกฏเมื่อเรำเติมหรือวำดลงไป) และสี 

Background (สี ท่ีปรำกฏเมื่อเรำทำกำรลบหรือตัดบริเวณนั้นออก) 
8. กลุ่มเครื่องมือ Quick mask เกี่ยวกับกำรเลือกพื้นท่ีอีกรูปแบบหนึ่ง 

 



 

กลุ่มเคร่ืองมือส าหรับการรีทัชภาพ ประกอบด้วย 
 ชนิดของชุดเคร่ืองมือส าหรับการรีทัชภาพ 

กลุ่ม ภาพ เครื่องมือ หน้าที่การทางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 

 
 Option ของช ุดเคร่ืองม ือส าหรับการ รีท ัชภาพ 

- Option ของชุดเครื ่องม ือ Healing Brush 
 
 

ภำพแสดงตัวอย่ำง Option ของเครื ่องม ือ Healing Brush 
- Option ของชุดเครื ่องม ือ Clone Stamp 
-  

 
ภำพแสดงตัวอย่ำง Option ของเครื ่องม ือ Clone Stamp 

 



 

- Option ของชุดเครื ่องม ือ Eraser 
 
 

ภำพแสดงตัวอย่ำง Option ของเครื ่องม ือ Eraser 
 

- Option ของชุดเครื ่องม ือ Blur 
 
 
 

ภำพแสดงตัวอย่ำง Option ของเครื ่องม ือ Blur 
 

- Option ของชุดเครื ่องม ือ Dodge 
-  

 
ภำพแสดงตัวอย่ำง Option ของเครื ่องม ือ Dodge 

 ประโยชน์ของชุดเคร่ืองมือส าหรับการรีท ัชภาพ 
- ใช้เพื่อกำรรีทัชภำพ เช ่น กำรรีทชัลบริ้วรอยส่วนเกิด หร ือเครื่องม ือที ่ใช้ในกำรเร่งควำม 

สว ่ำงในรูป 
 

 ขั้นตอนการใช้งานชุดเคร่ืองมือส าหรับการรีท ัชภาพ 
- กำรใช้เครื่องมือ   Healing Brush เลือกท่ีเครื่องมือ ไปท่ีภำพ แล ้วกด Alt ค้ำงไว ้  

คลิกเลือกบร ิเวณพ ื้นผ ิวส่วนท่ีเรียบ ๆ  แล้วปล ่อยปุ่ม Alt หล ัง จำกนั้นก็ไปคลิกในส่วนท่ีต้องกำรทำให้เรียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพแสดงตัวอย่ำงกำรใช ้เครื่องม ือ Healing Brush 
- กำรใช้เครื่องมือ     Clone Stamp คลิกท ี่เครื ่องมือ Clone Stamp  กด Alt ท่ี 

แป้นพิมพ ์ ค้ำงไว ้ คลิกต ำแหน่งท่ีต ้องกำรใช้เป ็นแม่แบบ,ขนำด ของ Clone Stamp เลือกได้ตำมควำมเหมำะ 
สมกับภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพแสดงตัวอย่ำงกำรเลือกต ำแหน่งที่จะปั้มภำพโดยใช้ Clone Stamp 



 

คลิกปุ่มสร ้ำง Layer ใหม่ ช ี้เมำส์ในต ำแหน ่งท่ีต ้องกำรสร้ำงภำพ กดปุ่มซ้ำยเมำส์ค้ำงไว ้แล้วค่อยปล ่อย
ปุ่ม Alt แล้วลำกเมำส์ไปมำ ภำพแมแ่บบจะปรำกฏพื้นท่ีทำงำนผลท่ีได้จะแสดงส่วนท่ีเรำได ้ปั้มภำพข ้ำงต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพแสดงตัวอย่ำงกำรใช ้เครื่องม ือ Clone Stamp  
 

- กำรใช้เครื่องมือ          Eraser คลิกท่ีเครื่องมือ Eraser จำกนั้นช้ีส่วนท่ีต้องกำรลบ แล้ว 
ลำกเมำส์ หรือคลิกบริเวณนั้น,ขนำดของ Eraser เลือกได้ตำมควำมเหมำะสมกับภำพ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพแสดงตัวอย่ำงกำรใช ้เครื่องม ือ Eraser 

- กำรใช้เครื่องมือ    Blur คลิกท่ีเครื่องมือ Blur ช้ีส่วนท่ีต้องกำร เช่น ตรงขอบ กด 
ปุ่มซ้ำยของเมำส์ค้ำงไว้ แล้วลำกถูไปมำ จะท ำ ใหภ้ำพส่วนนั้นมีลักษณะเบลอ ,ขนำดของ Blur เลือกได้ตำมควำม
เหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพแสดงตัวอย่ำงกำรใช ้เครื่องม ือ Blur 
 

- กำรใช้เครื่องมือ   Dodge คลิกท่ีเครื่องมือ Dodge อำจก ำหนดเกี่ยวกับตัวเลือก 



 

ในกำรใช้เครื่องมือช้ีส่วนของภำพที่ต้องกำร กดปุ่ม ซ้ำยของเมำส์ค้ำงไว ้ แล ้วลำกเมำส์แบบถ ูไถไปมำ ภำพ
ส่วนนัน้จะดูสว ่ำงข ึ้น ,ขนำดของ Dodge เลือกได้ตำมควำม เหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพแสดงตัวอย่ำงกำรใช้เครื่องมือ Dodge 

ใบงานท่ี 2.3 
เร่ือง ชุดเคร่ืองมือส าหรับการรีทัชภาพ และหน้าที่ในการท างาน 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้มำพอสังเขป 
ตอนที่ 1 
1. จงอธิบายส่วนประกอบ ชุดเคร่ืองมือส าหรับการรีทัชภาพ ใน (Toolbox)  

 
ตอบ  ชุดเครื่องมือส ำหรับกำรรีทัชภำพ ใน (Toolbox)  หมำยเลข …………ประกอบไป
ด้วย……....…………………...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 



 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง  รู้จักโปรแกรม Photoshop CS6 เบ้ืองต้น 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เร่ือง  วิธีการแต่งภาพสไตล์ Double exposure ภาพซ้อนภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มำตรฐำน  ง 4.1 เข้ำใจ มีทักษะท่ีจ ำเป็น มีประสบกำรณ์เห็นแนวทำงในงำนอำชีพ 
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำอำชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพ 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ วิธีกำรแต่งภำพสไตล์ Double exposure ภำพซ้อนภำพ  ของ

โปรแกรมAdobe Photoshop CS6  
- นักเรียนสำมำรถอธิบำย วิธีกำรแต่งภำพสไตล์ Double exposure ภำพซ้อนภำพ  ของโปรแกรม 
- นักเรียนรับผิดชอบในภำระงำนท่ีได้รับมอบหมำย 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

- วิธีกำรแต่งภำพสไตล์ Double exposure ภำพซ้อนภำพ 
   

4. สาระส าคัญ 
- เทคนิควิธีกำรแต่งภำพ สไตล์ Double exposure ภำพซ้อนภำพ  เป็นเทคนิคง่ำยๆ ท่ีท ำให้ รูปภำพ

ธรรมดำ ดูโดดเด่น และน่ำสนใจยิ่งขึ้น เทคนิคนี้นักเรียน สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำร
ออกแบบโลโก้ หรือตกแต่งข้อควำม ในเว็บไซต์ของท่ำน เพื่อให้ดูโดดเด่นน่ำสนใจมำกยิ่งขึ้น 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
     กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

1. สนทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบต่ำงๆ ของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
เพื่อน ำเข้ำสู่บทเรียน ซักถำมนักเรียนเรื่อง เวลำนักเรียนท ำงำนเรำจะต้องเลือกเครื่องมือในกำร
ท ำงำน แล้วเครื่องมือแต่ละตัวที่เรำเลือกมำนั้น มีควำมสำมำรถท่ีแตกต่ำงกันออกไป เรำจะรู้ได้
อย่ำงไรว่ำเรำควรจะเลือกเครื่องมือตัวไหนมำใช้งำน ให้เหมำะสมกับงำนท่ีเรำก ำลังท ำ ใน วันนี้
เรำจะเรียนรู้เกี่ยววิธีกำรแต่งภำพสไตล์ Double exposure ภำพซ้อนภำพ กันครับ 

ขั้นสอน 
2. ครูแจกใบควำมรู้ท่ี 4.1 วิธีกำรแต่งภำพสไตล์ Double exposure ภำพซ้อนภำพ 
3. ให้นักเรียนศึกษำ วิธีกำรแต่งภำพสไตล์ Double exposure ภำพซ้อนภำพ จำกใบควำมรู้ท่ีครู

แจก 
4. ครูอธิบำยวิธีกำร และขั้นตอน วิธีกำรแต่งภำพสไตล์ Double exposure ภำพซ้อนภำพ พร้อม

แสดงวิธีกำรท ำและให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตำม เพื่อจะได้เกิดทักษะกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้น
กว่ำอ่ำนในใบควำมรู้ หรือดูครูอธิบำย 



 

5. ครูคอยสังเกตกำรท ำงำน หำกใครไม่มีควำมคล่องแคล่วหรือติดขัด ให้ฝึกใหม่โดยขอ
อำสำสมัครคนท่ีท ำงำนคล่องแคล่วแล้วเป็นคนสอนเพื่อนๆ หลังจำกนั้นเรียกนักเรียนคน
นั้นๆ มำประเมินใหม่ให้ผ่ำนทุกคนจึงค่อยท ำกิจกรรมต่อไป 

6. เมือให้นักเรียนได้ทดลองท ำตำมขั้นตอนนั้นแล้ว จำกนั้นครูได้แจกใบงำนท่ี 4.1 เรื่อง 
วิธีกำรแต่งภำพสไตล์ Double exposure ภำพซ้อนภำพ ให้นักเรียน 

ขั้นสรุป   
7. ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนสอบถำมปัญหำท่ีเกิดจำกกำรเรียนรู้ในส่วนท่ีนักเรียนยงัไม่เข้ำใจครู 

แนะน ำให้นักเรียนหำข้อมูลเพิ่มเติมจำกอินเตอร์เน็ตหรือจำกแหล่งข้อมูลอื่นๆ และฝึกปฏิบัติตำมเนื้อหำท่ีได้เรียน 
เพื่อท่ีจะได้อย่ำงคล่องแคล่วสุ่มถำมนักเรียน 3-4 คน ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับวิธีกำรแต่งภำพสไตล์ Double 
exposure ภำพซ้อนภำพ 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

- คอมพิวเตอร์ 
- ใบควำมรู้ท่ี 4.1 เรื่อง วิธีกำรแต่งภำพสไตล์ Double exposure ภำพซ้อนภำพ 
- ใบงำนท่ี 4.1 เรื่อง วิธีกำรแต่งภำพสไตล์ Double exposure ภำพซ้อนภำพ 
- Powerpoint เรื่อง วิธีกำรแต่งภำพสไตล์ Double exposure ภำพซ้อนภำพ 
- โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

 
9. การวัดและประเมิลผล 

 
1. วิธีกำรวัด 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
สังเกตกำรฟัง  
กำรตอบค ำถำม  
กำรปฏิบัติงำน 

  - ใบงำนท่ี 4.1 เรื่อง วิธีกำรแต่งภำพสไตล์ Double exposure ภำพซ้อนภำพ 
2.  เครื่องกำรวัดผลประเมินผล 
      -  แบบสังเกตพฤติกรรม 
  - ใบงำนท่ี 4.1 เรื่อง วิธีกำรแต่งภำพสไตล์ Double exposure ภำพซ้อนภำพ 
3.  เกณฑ์กำรวัดผลประเมินผล 

- ใช้กำรผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป 
 

10. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 



 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
 

             
 
ลงช่ือ..................................................... 
 (อำจำรย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

                                                                                                    อาจารย์ผู้สอน      
    

 
 
 

ลงช่ือ..................................................... 
     (อำจำรย์จุฑำรัตน์   สิริวิบูลย์ผล)                                       

                                                                                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบความรู้ที่ 4.1 
เร่ือง วิธีการแต่งภาพสไตล์ Double exposure ภาพซ้อนภาพ 

วิธีกำรแต่งภำพสไตล์ Double exposure ภำพซ้อนภำพ 
กำรแต่งภำพสไตล์ Double exposure ก็ได้มีผลตอบรับค่อนข้ำงดี มีเพื่อนๆ หลำยคนชอบ และอยำกรู้

ขั้นตอนวิธีท ำ ซึ่งขั้นตอนก็ไมไ่ด้ซับซ้อนอะไรมำก ใช้โปรแกรม Photoshop กับเครื่องมือง่ำยๆ ท่ีเรำใช้กันอยู่
ประจ ำและขั้นตอนกำรท ำเพียงไม่กี่ขั้นตอน ลองมำดูกันได้เลยครับตำมข้ันตอนด้ำนล่ำงนี้เลย  
  

 

ขั้นตอนที่ 1 เปิดภำพ Portrait ท่ีต้องกำรจะใช้เป็นภำพต้นแบบข้ึนมำ และเริ่มต้นตัดภำพ โดยใช้ เครื่องมือ Pen 
tool เดินเส้น Path จนรอบรูปของเรำ 
 

 

ขั้นตอนที่ 2 ให้คลิก ขวำท่ีบนเส้น Path แล้วเลือก Make selection และปรับค่ำ feather Radius 0.5 ตำม
ภำพด้ำนบน 

http://sanya-indy.com/double-exposure-photoshop/


 

 

ขั้นตอนที่ 3 จำกนั้นให้ไปท่ี Select>Refine Edge เพื่อปรับควำมคมชัดของขอบภำพท่ีตัด หรือส่วนท่ีเป็นเส้น
ผม โดยใช้พู่กัน ลำกๆ ไปบริเวณผม จำกนั้น เลือก Output To เป็น Selection ด้วย แล้วกด OK 
 

 

ขั้นตอนที่ 3 คัดลอก Layer ของภำพที่ไดคัดขอบขึ้นมำ (Ctrl+J) จำกนั้นก็เลือกภำพพื้นหลังท่ีต้องกำรจะใช้ซ้อน
ไปในภำพหลัก แล้วน ำไปไว้ด้ำนบนสุด  



 

 

ขั้นตอนที่ 5 สร้ำง Layer สีขำวขึ้นมำอันนึง น ำไปไว้ด้ำนล่ำง จำกนั้นให้ คลิก Ctrl ค้ำงไว้ แล้วคล๊ิกเลือกท่ี 
เลเยอร์ รูปคน เพื่อท ำกำร Copy Mask จำกนั้นคล๊ิกท่ีภำพวิว และ Add Layer Mask (ไอคอนขวำมือติด
กับ fx) ภำพวิวก็จะมี Mask ท่ีเป็นรูปคนดังภำพด้ำนบน 
 

 

ขั้นตอนที่ 6 จำกนั้น Copy Layer คนอีกครั้ง แล้วน ำไปบนสุด จำกนั้นให้ไปท่ี Image>Adjustment 
Levels เพื่อปรับ Levels ให้ภำพดูมืดๆ หน่อย จำกนั้นก็ปรับ Blending Mode ให้เป็น Screen 



 

 

เพียงเท่านี้ ก็ได้ ภาพสไตล์ Double exposure 
 

 
 


