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  เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา ง22202 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่2    ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่
ทางโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)  จัดขึ้นให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัด ความสนใจ  
โดยได้จัดท าเนื้อหาสาระสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียนทั้งสิ้น 5 เล่ม ดังนี้ 

เล่ม 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก 
เล่ม 2  การจัดการไฟล์รูปภาพ 
เล่ม 3  การสร้างสรรค์ตัวอักษร 
เล่ม 4  การท างานกับเลเยอร์และฟิลเตอร์ 
เล่ม 5  การปรับแต่งภาพถ่าย 

  ส าหรับเอกสารประกอบการเรียน เล่ม 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก  ชนิดภาพกราฟิกที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก บทบาทและความส าคัญของงานกราฟิก รู้จักโปรแกรม Adobe Photoshop 

      ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้อันเป็นทักษะส าคัญที่ช่วยให้นักเรียนค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  มีกิจนิสัยความมีระเบียบละเอียดรอบคอบ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ        
น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นประโยชน์ส าหรับ ครูและผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ได้ตามสมควร 

หนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว 
  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
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                 การใช้เอกสารประกอบการสอน ส าหรับครู 
 

 
 
 
 
 

  เพื่อให้เอกสารประกอบการสอนเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น  ครูควรท าความเขา้ใจ

และปฏิบัตติามขั้นตอนดังนี้ 

1. ครูควรศึกษาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาคอมพิวเตอรก์ราฟกิ             

เล่มที่ 1 เรื่องความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับกราฟิก อย่างละเอียดก่อนท าการสอน 

2. ครูผู้สอนควรศึกษาและท าความเข้าใจล าดับข้ันของแผนการจัดการเรียนรู้ 

3. ครูต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน  ไฟลร์ูปภาพประกอบการเรียน      

การสอน ให้ครบกับจ านวนนกัเรยีน 

4. ครูผู้สอนควรอ านวยความสะดวกให้การท ากิจกรรมเป็นไปดว้ยความราบรื่น     

และเกิดความสนุกสนานจากการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

คุณครูอ่านค าชี้แจง 

ก่อนนะคะ 
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                 การใช้เอกสารประกอบการสอน ส าหรับนักเรียน 

 
 

 
 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนตามล าดับต้ังแต ่ เรื่องที่ 1 ไปจนถึงเรื่องที่ 5 

2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 1  ขอ้ ดว้ยความสามารถและซื่อสัตย์ 

     ตอ่ตนเอง ไม่เปิดเฉลยดูก่อนท ำแบบทดสอบ จากน้ันตรวจค าตอบ            

โดยดูเฉลยหลังแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของตนเอง 

3. ศึกษาเนื้อหาสาระจากใบความรู้และปฏิบัติงานตามล าดับขัน้ตอน 

4. ท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 1  ขอ้ แล้วตรวจแบบทดสอบ โดยดูเฉลย 

     หลังแบบทดสอบ เพื่อทราบการพัฒนาของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ข 

นักเรียนอ่านค าชี้แจง 

ก่อนนะคะ 
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                 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟกิ   

 
 

 
 

    

          เนื้อหาในหน่วยการเรียนนี้  จะศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกราฟิก มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก  ชนิดภาพกราฟิกท่ีใช้ใน
คอมพิวเตอร์ ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก บทบาทและความส าคัญของงาน
กราฟิก รู้จักโปรแกรม Adobe Photoshop ปัจจุบันภาพกราฟิกมีบทบาทกับงานด้าน
ต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เช่น งานน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของ เส้นกราฟ กราฟแท่ง 
แผนภูมิการใช้ภาพกราฟิกประกอบการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ การสร้างเว็บเพจ การสร้าง
สื่อการสอน (CAI) การสร้างการ์ตูน การสร้างโลโก และงานออกแบบต่าง ๆ เป็นต้น  โดย
ภาพกราฟิกจะท าให้งานมีความสวยงามน่าสนใจย่ิงขึ้น 
           นอกจากการตกแต่งภาพบุคคลแล้ว เครื่องมือเหล่านี้ยังสามารถใช้ตกแต่งหรือ
สร้างงานด้านเอฟเฟ็คพิเศษให้กับภาพถ่ายโดยท่ัว ๆ ไป  ตลอดจนภาพกราฟิกท่ีสร้างใน
คอมพิวเตอร์ได้เช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการน าไปประยุกต์ใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค 

สาระส าคัญที่นักเรียน

จะได้รับนะคะ 
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  เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก 

 

 
      จุดประสงค์การเรยีนรู้ 
 

 
1.  นักเรียนสามารถบอกความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ 
2.  นักเรียนสามารถบอกชนิดและประเภทของภาพกราฟิกที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ได้  
3.  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทและความส าคัญของงานกราฟิก 
4.  นักเรียนสามารถบอกความเป็นมาของโปรแกรม Adobe Photoshop ได้ 

 
                  

      มาตรฐานการเรยีนรู ้
 

 
        สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี 

        มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจ เทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและ 
สร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วน
ร่วมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
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                                   เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟกิ  

  

 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมาย กากบาท (X)  
             ลงในช่องกระดาษค าตอบ เวลา 10 นาที  

1.  ข้อใดเขียนถูกต้อง 
ก. กราฟิก                                                                               
ข. กราฟฟิก 
ค. กราฟิกส์                                                                           
ง. กราฟฟิกส์ 

2.  ค าว่า Graphic  มาจากภาษาใด 
ก. ภาษาอังกฤษ                     
ข. ภาษาโรมัน 
ค. ภาษาฝรั่งเศส                                                  
ง. ภาษากรีก 

3.  ภาพกราฟิกท่ีใช้กับคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นก่ีประเภท 
ก. 3 ประเภท                                                        
ข. 4 ประเภท 
ค. 5 ประเภท                                                        
ง. 6 ประเภท 

4.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับหลักการท างานของกราฟิกแบบ Raster 
ก. ใช้สร้างภาพ แก้ไขและตกแต่งภาพ เหมาะกับการสร้างโลโก และออกแบบ 
ข. ภาพเกิดจากจุดสีสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หลาย ๆ  จุดมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นรูปภาพ 
ค. ภาพเกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือการค านวณ 
ง. ภาพเกิดจากการยิงแสงของประจุไฟฟ้าไปยังแม่สี  RGB และเกิดเป็นภาพสีต่าง ๆ 

5.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับหลักการท างานของกราฟิกแบบ Vector 
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ก. ใช้สร้างภาพ แก้ไขและตกแต่งภาพ เหมาะกับการสร้างโลโก และออกแบบ 
ข. ภาพเกิดจากจุดสีสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นรูปภาพ 
ค. ภาพเกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือการค านวณ 
ง. ภาพเกิดจากยิงแสงของประจุไฟฟ้าไปยังแม่สี RGB และเกิดเป็นภาพสีต่าง ๆ 

6.  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของงานกราฟิก 
ก. งานกราฟิกเข้าใจได้ง่าย 
ข. งานกราฟิกดึงดูดความสนใจ 
ค. งานกราฟิกแสดงผลทางเว็บไซต์อย่างเดียว                 
ง. งานกราฟิกช่วยจดจ าได้มากและเร็วกว่า 

7.  ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทของงานกราฟิก 
ก. ความก้าวหน้าทางการคมนาคม 
ข. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ค. ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ง. ความก้าวหน้าทางความคิด 

8.  โมเดลสีระบบใดท่ีเหมาะกับงานพิมพ์ 
ก.  RGB                                                                 
ข.  CMYK 
ค.  HSB                                                                                
ง.  LAB 

9.  ข้อใดไม่ใช่นามสกุลของไฟล์ภาพที่ใช้งานด้านกราฟิก 
ก. .Tiff                                                                  
ข. .Gif 
ค.  .Jpg                                                                  
ง.  .Docx 

10.  แฟ้มภาพนามสกุลใดที่เหมาะกับงานด้านเว็บเพจ 
ก.  .Tiff                                                               
ข.  .Gif 
ค.  .Jpg                                                                  
ง.   .Docx  

ตั้งใจท านะจ๊ะ 
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ใบความรูท้ี่ 1.1 

เรื่องความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับกราฟิก 

 
  

        กราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิกหมายถึง 

 กราฟิก หมายถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้การสื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย  
  กราฟ แผนภูมิการ์ตูน ฯลฯ เพ่ือให้สามารถสื่อความหมายของข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามท่ีผู้รับสารต้องการ  

           คอมพิวเตอร์กราฟิก  หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพโดยใช้ 
   เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการ เช่น การท าตกแต่งภาพที่เรียกว่า Image Retouching ภาพคนแก่ 
   ให้มีวัยที่เด็กข้ึน  

 ภาพกราฟิกแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ภาพกราฟิกแบบ 2 มิติและแบบ 3 มิติ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพกราฟกิแบบ 2 มิติ 

   เป็นภาพท่ีพบเห็นโดยทั่วไป เชน่ ภาพถ่าย 
รูปวาด สญัลักษณ์ การ์ตูนต่าง ๆ ในโทรทัศน์ 
เช่น ชินจัง โดเรม่อน  

 

 
 

รูปภาพ 2 มิติ 

ภาพกราฟกิแบบ 3 มิติ 

    เป็นภาพกราฟิกท่ีใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติ เช่น 
3D max, Maya  ท าให้ได้ภาพที่มสีีและแสงเงาเหมือน
จริง เหมาะส าหรับการออกแบบและสถาปัตยกรรม 
เช่น  ภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิต ิ

        
รูปภาพ 2 มิติ 
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เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอรก์ราฟิก  เล่ม 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก 

 

 

   ชนิดภาพกราฟิกที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ 

 ภาพที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ เกิดจากจุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ของสี ที่เราเรียกว่า พิกเซล มา
ประกอบกันเป็นภาพขนาดต่าง ๆ  พิกเซล (Pixel) คือ จุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่เป็นองค์ประกอบรวมกัน
เป็นภาพ ซึ่งภาพที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์มี 2 แบบคือ 

             
 

 
                 

 

 

 

 
 
 
 
    
         รูปแบบของไฟล์ 
    

     กราฟิกไฟล์ส าหรับอินเทอร์เน็ต ไฟล์กราฟิกที่สนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ต  
        ปัจจุบันมี 3 ไฟล์หลัก ๆ คือ  

1. ไฟล์สกุล GIF ( Graphics Interlace File)  
2. ไฟล์สกุล JPG ( Joint Photographer's Experts Group)  
3. ไฟล์สกุล PNG ( Portable Network Graphics) 

 
 

        2. ภาพกราฟิกแบบ Vector เป็นภาพ 
กราฟิกที่เกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทาง
คณิตศาสตร์ หรือการค านวณ ซึ่งภาพจะมี
ความเป็นอิสระต่อกัน  เช่น การออกแบบ
รถยนต์ การสร้างการ์ตูน เป็นต้น 

        
    ภาพกราฟิกแบบ Vector ที่ขยายใหญ่ขึ้น 

     1. ภาพกราฟิกแบบ Raster คือภาพ 
กราฟิกท่ีเกิดจากการเรียงตัวของจุดสี่เหลี่ยม
เล็ก ๆ หลากหลายสีที่เรียกว่า พิกเซล    

 

    ภาพกราฟิกแบบ Raster ที่ขยายใหญ่ขึ้น 
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เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอรก์ราฟิก  เล่ม 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก 

 

แบบฝึกปฏบิัติที่ 1.1 

  เรื่องความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก 

 

ชื่อ..........................................................................................ชั้น ...................เลขที่. ................ 
 

ค าสั่ง  ใหนักเรียนตอบค าถามดังต่อไปนี้  (10 คะแนน ข้อละ 2 คะแนน) 

1.  ให้นักเรียนบอกความหมายของค าว่า “กราฟิก”  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

2.  ให้นักเรียนบอกความหมายของค าว่า “คอมพิวเตอร์กราฟิก”  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

3.  ให้นักเรียนอธิบายลักษณะของ “ภาพกราฟิกแบบ Vector”  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

4.  ให้นักเรียนอธิบายลักษณะของ “ภาพกราฟิกแบบ Raster”  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

5.  ให้นักเรียนอธิบายค าว่า  “พิกเซล (Pixel)”  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

   

 

 
 
 
 

  รวมคะแนน..................คะแนน 
   ผ่าน  (7 คะแนน ขึ้นไป) 
   ไมผ่่าน (ต่ ากว่า 7 คะแนน) 

 ลงช่ือ ...............................ผู้ตรวจ 

นักเรียนท าได ้

กี่คะแนนคะ 
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เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอรก์ราฟิก  เล่ม 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก 

 

   

เฉลยแบบฝึกปฏบิัติที่ 1.1 

  เรื่องความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก 

 

ชื่อ..................................................................... .....................ชั้น ...................เลขที่................. 
 
ค าสั่ง  ใหนักเรียนตอบค าถามดังต่อไปนี้  (10 คะแนน ข้อละ 2 คะแนน) 

1.  ให้นักเรียนบอกความหมายของค าว่า “กราฟิก”  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

2.  ให้นักเรียนบอกความหมายของค าว่า “คอมพิวเตอร์กราฟิก”  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

3.  ให้นักเรียนอธิบายลักษณะของ “ภาพกราฟิกแบบ Vector”  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

4.  ให้นักเรียนอธิบายลักษณะของ “ภาพกราฟิกแบบ Rester”  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

5.  ให้นักเรียนอธิบายค าว่า  “พิกเซล (Pixel)”  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
 

 
 
 

  รวมคะแนน..................คะแนน 
   ผ่าน  (7 คะแนน ขึ้นไป) 
   ไมผ่่าน (ต่ ากว่า 7 คะแนน) 

 ลงช่ือ ...............................ผู้ตรวจ 

นักเรียนท าได ้

กี่คะแนนคะ 

กราฟิก หมายถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้สื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 
กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน เพื่อให้สามารถสื่อความหมายข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามท่ีผู้สื่อสารต้องการ 

คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเก่ียวกับรูปภาพ โดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการ 

เป็นภาพกราฟิกท่ีเกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือการค านวณ ซึ่งภาพจะมี
ความเป็นอิสระต่อกันโดยแยกชิ้นส่วนของภาพทั้งหมดออกเป็นเส้นตรง เส้นโค้ง รูปทรง 

ภาพกราฟิกแบบ Raster หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แบบ Bitmap เป็นภาพกราฟิกที่เกิดจากการ
เรียงตัวของจุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หลากหลายสี ที่เรียกว่า พิกเซล ในการสร้างภาพ  

ภาพกราฟิกแบบ Raster หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แบบ Bitmap เป็นภาพกราฟิกที่เกิดจากการ
เรียงตัวของจุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หลากหลายสี ที่เรียกว่า พิกเซล ในการสร้างภาพ  
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เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอรก์ราฟิก  เล่ม 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก 

 

 

ใบความรูท้ี่ 1.2 

เรื่องประเภทและบทบาทของงานกราฟกิ 
 
 

        ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
        

1. Photo Retouching  
    โปรแกรมที่เหมาะส าหรับการแก้ไข ตกแต่งภาพ และท าเอฟเฟกต์ซึ่ง
อาจจะมาจากภาพถ่ายจริง ได้แก่ Adobe Photoshop, Corel Photo 
paint, Paint Shop 

 
2. Graphic Illustrator  
    โปรแกรมส าหรับการออกแบบงานกราฟิก หรืองาน Lay out ซึ่งเป็น
งานสองมิติ ซึ่งไม่ใช่รูปถ่าย ได้แก่ Adobe Illustrator, CorelDraw 

 
3. Computer Aided Design  
    โปรแกรมส าหรับการเขียนภาพที่แสดงออกถึงมิติ ขนาด ที่ ให้ความ
ชัดเจนของวัตถุที่ต้องการสร้างขึ้นมา ได้แก่ Auto CAD, Prodesign 
 

 
4. 3D Photo Realistic  
    โปรแกรมที่สามารถสร้างภาพสามมิติ ที่มีมวลและปริมาตร และมี
คุณสมบัติของพ้ืนผิว จนเกิดความสมจริงของแสง และเงา ได้แก่ 3D 
studio MAX, Auto CAD 3D 
  

ไปหน้าต่อไปเลยจ้า 
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เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอรก์ราฟิก  เล่ม 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก 

 

 

 

5. Presentation  
    โปรแกรมกราฟิก ส าหรับช่วยในการน าเสนองาน ในลักษณะเป็นสไลค์
ประกอบค าบรรยาย ส่วนมากใช้ในงานธุรกิจ 

 
6. Animation   
   เป็นโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวตามล าดับ การเลื่อนภาพให้หายไปได้ 
รวมถึงมีลักษณะการโต้ตอบกับผู้ใช้ด้วย 

 
 

 
 

             คุณสมบัติของงานกราฟิก  

 1) งานกราฟิกเข้าใจได้ง่าย  ภาพกราฟิกมีความชัดเจนเรียบง่ายและสามารถเน้นจุดที่ต้องการได้  
 2) งานกราฟิกดึงดูดความสนใจ งานกราฟิกมีความสะดุดตา ใช้ดึงดูดความสนใจ  
 3) งานกราฟิกช่วยให้จดจ าได้มากและเร็วกว่า ข้อมูลในที่เป็นภาพจะจ าได้ดีกว่าตัวเลข  

     
 

 

                บทบาทและความส าคัญของงานกราฟิก  
 

 1)  ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ  ท าให้ได้ข้อมูลที่สามารถสื่อสารได้ง่ายและรวดเร็ว  
 2)  ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ท าให้งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวดเร็ว มีปริมาณมาก  
 3)  จ านวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น  ท าให้สามารถสื่อสารได้เข้าใจง่ายและถูกต้องในเวลาสั้น 
 4) ความแตกต่างระว่างบุคคล เพ่ิมประสิทธิภาพของการคิดในบุคคลที่มีความแตกต่างได้ 
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เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอรก์ราฟิก  เล่ม 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก 

 

แบบฝึกปฏิบัตทิี่ 1.2 
  เร่ืองประเภทและบทบาทของงานกราฟิก 

 

ชื่อ..........................................................................................ชั้น ...................เลขที่.................  
 

ค าสั่ง  ใหนักเรียนตอบค าถามดังต่อไปนี้  (10 คะแนน ข้อละ 2 คะแนน) 

1.  ให้นักเรียนบอกชื่อไฟล์กราฟิกที่สนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ต ปัจจุบันมี 3 ไฟล์หลัก ๆ คือ (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

2.  ให้นักเรียนหาจุดเด่นของไฟล์สกุล .JPG  มีอะไรบ้าง  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

3.  ให้นักเรียนหาจุดเด่นของไฟล์สกุล .GIF  มีอะไรบ้าง  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

4.  ให้นักเรียนบอกประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกมีอะไรบ้าง (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

5.  ให้นักเรียนอธิบายค าว่า  “3D Photo Realistic”  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

    

 
 
 
 
 

  รวมคะแนน..................คะแนน 
   ผ่าน  (7 คะแนน ขึ้นไป) 
   ไมผ่่าน (ต่ ากว่า 7 คะแนน) 

 ลงช่ือ ...............................ผู้ตรวจ 

นักเรียนท าได้ 

กี่คะแนนคะ 
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เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอรก์ราฟิก  เล่ม 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก 

 

เฉลยแบบฝึกปฏบิัติที่ 1.2 
  เร่ืองประเภทและบทบาทของงานกราฟิก 

 

ชื่อ............................................................ ..............................ชั้น ...................เลขที่................. 
 

ค าสั่ง  ใหนักเรียนตอบค าถามดังต่อไปนี้  (10 คะแนน ข้อละ 2 คะแนน) 

1.  ให้นักเรียนบอกชื่อไฟล์กราฟิกที่สนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ต ปัจจุบันมี 3 ไฟล์หลัก ๆ คือ (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
2.  ให้นักเรียนหาจุดเด่นของไฟล์สกุล .JPG  มีอะไรบ้าง  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
3.  ให้นักเรียนหาจุดเด่นของไฟล์สกุล .GIF  มีอะไรบ้าง  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
4.  ให้นักเรียนบอกประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกว่ามีอะไรบ้าง  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
5.  ให้นักเรียนอธิบายค าว่า  “3D Photo Realistic”  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
 
 
 
 
 

  รวมคะแนน..................คะแนน 
   ผ่าน  (7 คะแนน ขึ้นไป) 
   ไมผ่่าน (ต่ ากว่า 7 คะแนน) 

 ลงช่ือ ...............................ผู้ตรวจ 

นักเรียนท าได ้

กี่คะแนนคะ 

1. ไฟล์สกุล GIF ( Graphics Interlace File) 2. ไฟล์สกุล JPG ( Joint Photographer's 
Experts Group) 3. ไฟล์สกุล PNG ( Portable Network Graphics) 

1. Photo Retouching   2. Graphic Illustrator  3. Computer Aided Design 
4. 3D Photo Realistic  5. Presentation         6. Animation 

-มีขนาดไฟล์ต่ า  -สามารถท าพ้ืนของภาพให้เป็นพื้นแบบโปร่งใสได้ (Transparent) 
-เรียกดูได้กับ Graphics Browser ทุกตัว –สามารถน าเสนอแบบภาพเคลื่อนไหว ( Gif Animation) 

-สนับสนุนสีได้ถึง 24 bit – สามารถก าหนดค่าการบีบไฟล์ได้ตามที่ต้องการ - มีระบบแสดงผล
แบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียดในระบบ Progressive - มีโปรแกรมสนับสนุนการสร้าง
จ านวนมาก - เรียกดูได้กับ Graphics Browser ทุกตัว - ตั้งค่าการบีบไฟล์ได้ ( compress files) 

โปรแกรมท่ีสามารถสร้างภาพสามมิติ ที่มีมวลและปริมาตร และมีคุณสมบัติของพ้ืนผิว จนเกิด
ความสมจริงของแสง และเงา ได้แก่ 3D studio MAX, Auto CAD 3D 
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ใบความรูท้ี่ 1.3 

เรื่องรู้จักโปรแกรม Adobe Photoshop 
 

        รู้จักโปรแกรม Adobe Photoshop 

   Adobe Photoshop อ่านเป็นภาษาไทยว่า อะโดบี้ โฟโต้ชอป เป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรับการตัดต่อ
ภาพ รีทัชภาพ มีเครื่องมือในการจัดการภาพที่ดีที่สุดในขณะนี้และมีผู้นิยมใช้งานมากที่สุด คนส่วนใหญ่จะ
เรียกโปรแกรม อะโดบี้โฟโต้ชอป สั้น ๆ ว่า โฟโต้ชอป   

       พัฒนาการและประวัติ Adobe 

 โปรแกรม Photoshop เวอร์ชั่นแรกนั้นเริ่มต้นสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1990 และได้รับการพัฒนามาเรื่อย ๆ 
จากเวอร์ชั่น 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5 เวอร์ชั่น 6, 7, CS จนถึงเวอร์ชั่นล่าสุดในปัจจุปัน ที่เรียกกันว่าเวอร์ชั่น CS6 
โดยได้ท าการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการกับภาพกราฟิกขึ้นเรื่อย ๆ จากเดิมที่เน้นใช้งานเพ่ือการสร้างภาพ
สิ่งพิมพ์ ก็หันมาเน้นเกี่ยวกับการจัดการภาพกราฟิกที่ใช้บนเว็บมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้แล้วยังได้สร้าง
โปรแกรม ImageReady ซ่ึ งเป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหวควบคู่มากับโปรแกรม Photoshop อีก
ด้วย เพื่อเพ่ิมความสามารถเก่ียวกับการท าภาพกราฟิกที่ใช้ส าหรับการท าเว็บโดยเฉพาะ 

 
 

 ประวัติของ Adobe เริ่มต้นจากนักศึกษาปริญญาเอกจากรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อ
นายธอมัส โนล (Thomas Knoll) ได้คิดค้นพัฒนาซอร์ฟแวร์ส าหรับท าภาพเฉดสีขาวด า โดยใช้ชื่อว่า ดิส
เพลย์ (Display)  และนี่คือต้นต ารับโปรแกรม โฟโต้ชอปในปัจจุบันนั่นเองแต่แปลก นายธอมัส โนล  
  โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างภาพและตกแต่งภาพ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท 
Adobe ซ่ึงบริษัท Adobe มีผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์เกี่ยวกับด้านกราฟิก มากมายเช่น Adobe illustrator 
ส าหรับท าภาพเวกเตอร์ Adobe Perimeter ส าหรับตัดต่อภาพยนตร์ ฯลฯ โปรแกรม Photoshop 
        เป็นโปรแกรมตกแต่งภาพที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายและรองรับ    
          Application (Plug In) เสริมได้มากมาย 
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          พัฒนาการเวอร์ชั่นต่างๆ ของโฟโต้ชอป 

 เวอร์ชั่นแรกสุด 0.63 รองรับการใช้งานเฉพาะ Mac OS เท่านั้น 

 เวอร์ชั่นถัดมา 1 และ 2 ก็ยังรองรับการใช้งานเฉพาะ Mac OS เท่านั้น 

 เวอร์ชั่น 2.5 และ 3.0 เริ่มรองรับการใช้งาน Windows / Mac OS, IRIX และ Solaris 

 เวอร์ชั่น 4,5, 5.5 และ 6.0 รองรับเฉพาะการใช้งาน Windows / Mac OS 

 เวอร์ชั่น 7 และ 7.0.1 รองรับเฉพาะการใช้งาน Windows / Mac OS 

 เวอร์ชั่น 8 เป็นเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนช่ือเป็น CS 

 เวอร์ชั่น 9 เป็นเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนช่ือเป็น CS2 

 เวอร์ชั่น 10 อีกช่ือหนึ่งคือ CS3 และมีเวอร์ชั่นเสริมอีกตัวคือ CS3 Extended 

 เวอร์ชั่น 11 อีกช่ือหนึ่งคือ CS4 และมีเวอร์ชั่นเสริมอีกตัวคือ CS4 Extended 

 เวอร์ชั่น 12 อีกช่ือหนึ่งคือ CS5 และมีเวอร์ชั่นเสริมอีกตัวคือ CS5 Extended 

 หมายเหตุ เวอร์ชั่น ที่มีค าว่า Elements คือ เวอร์ชั่นที่เหมาะส าหรับมือใหม่ 
            เวอร์ชั่นที่มีค าว่า Extended คือ เวอร์ชั่นที่สามารถท างานร่วมกับภาพ 3 มิติ ได้ด้วย 
                    เวอร์ชั่นที่มีค าว่า CS ย่อมาจาก Create Suite  เพ่ือให้เหมาะสมกับการน าไปใช้งาน 
                                             แถมยังได้ราคาที่ถูกกว่าการซื้อแบบเดี่ยวๆ อีกด้วย 
 

 

  Adobe Photoshop CS5 โปรแกรมสร้าง และแก้ไขรูปภาพ 
อย่างมืออาชีพ  โดยเฉพาะนักออกแบบในทุกวงการย่อมรู้จักโปรแกรมตัวนี้ดี 
โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือมากมายเพ่ือสนับสนุนการ
สร้างงานประเภทสิ่งพิมพ์ งานวิดีทัศน์ งานน าเสนอ งานมัลติมีเดีย ตลอดจน
งานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ขณะนี้โปรแกรม Photoshop ได้พัฒนา
มาถึงรุ่น Adobe Photoshop CS6 พร้อมกับเครื่องมือที่สร้างความ
สะดวกสบายให้กับผู้ใช้อย่างมากมาย 
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         ฟีเจอร์ใหม่ของ Photoshop CS5 ที่น่าสนใจ 

1. หน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไป  > หนา้ตาโปรแกรมสวยงามมากขึ้น 
2. อัพเดทให้ทันสมัยคล้ายกับ Windows 7 >มีความคล้ายคลึงกับ Windows 7   
3.  Mini Bridge >ท าให้เราสามารถบริหารจัดการภาพได้ง่ายขึ้น  
4. ท าภาพเอียงให้ตรง >ปรับภาพให้ตรงได้อัตโนมัติ โดยใช้ค าสั่ง Ruler Tool    
5. ปรับแขนขาเหมือนหุ่น >การปรับแขนขาของภาพด้วยค าสั่ง Puppet Warp  
6. ลบภาพที่ไม่ต้องการออกแบบเนียนๆ  >โดยใช้ค าสั่ง Content-Aware 
7. HDR (High Dynamic Range) >ส าหรับนักถ่ายภาพโดยเฉพาะ  
8. Lens Corrections  >ลักษณะการแปลงไฟล์ไม่ให้ผิดเพ้ียนจากจนฉบับ 
9. เลือกบางส่วนได้ง่ายขึ้น  >การเลือกบางส่วนของภาพ หรือท่ีเราเรียกว่า Selection  

 
 
 
 

   ความต้องการพื้นฐานของ Photoshop CS5 มีดังนี้ 
        

  ส าหรับผู้ใช้งาน PC ที่ต้องการติดตั้ง Photoshop CS5 จะต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
เสียก่อนว่าวสามารถจะติดตั้งได้หรือไม่เนื่องจากโปรแกรมต้องการทรัพยากรค่อนข้างสูงในการท างาน 

 ซีพียู    : Intel Pentium 4 หรือ AMD Athlon 64 processor 
 ระบบปฏิบัติการ  : Microsoft Windows XP Service Pack 3, Windows Vista, หรือ Windows7  
                         ขึ้นไป 
 หน่วยความจ า  : แรมอย่างต่ า 1 GB 
 ฮาร์ดดิสก์   : 1 GB ส าหรับการติดตั้ง และควรมีพ้ืนที่เหลือส าหรับเป็นหน่วยความจ าส ารอง 
 จอภาพ    : ความละเอียดอย่างต่ า 102x768 (แนะน าให้ใช้ที่ 1280x800)ที ่ส าคัญควรมีการ์ดจอ 
      ที่รับรอง OpenGLและมีหน่วยความจ าอย่างน้อย 256 MB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนต้องเตรียมเครื่องให้

พร้อมก่อนนะคะ 
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        ความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 

1. ซ่อมแซมภาพที่เสียหาย ภาพเก่าท่ีเสียหาย ขาด มีรอยยับ 
2. แก้ไขสีภาพ  ปรับแต่งแก้ไข เพ่ิมหรือลดความมืด ความสว่าง ความเข้มข้นของสี 
3. ตกแต่ง แก้ไขจุดบกพร่องบนภาพ ภาพบุคคลที่มีสิว แผลเป็น การลบริ้วรอย  
4. สร้างภาพกราฟิกดีไซน์  ตัดต่อและดัดแปลงภาพ  
5. ออกแบบส่ิงพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์  นิตยสาร ป้ายโฆษณา บัตรอวยพร เป็นต้น 
6. งานด้านออกแบบเว็บไซต์ มัลติมีเดีย  สื่อดึงดูดความสนใจ ท าให้ผลงานเคลื่อนไหวได้ 
7. ดัดแปลงภาพ  ท าภาพใหม่ให้กลายเป็นภาพสีซีเปียแบบโบราณ หรือขาวด าให้เป็นภาพสี  
8. ใส่เอฟเฟ็กต์พิเศษให้ภาพ  การใส่ประกายแสงหรือเงาให้วัตถุ ท าวัตถุให้ดูเป็น 3 มิติ  

   
 

    ประเภทของไฟล์ภาพที่ใช้ในโปรแกรม Adobe Photoshop    มีหลายชนิดดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

ไฟล์ประเภท .PSD เป็นไฟล์มาตรฐานที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Photoshop  

ไฟล์ประเภท .BMP เป็นไฟล์มาตรฐานของระบบปฏิบัติการโปรแกรม Windows 

ไฟล์ประเภท .TIFF เป็นไฟล์ที่สามารถใช้ได้ทั้งเครื่อง PC และMacintosh ใช้กับงานสิ่งพิมพ์  

ไฟล์ประเภท .GIF เป็นไฟล์ที่ใช้กันมากในการสร้างเว็บไซต์เพราะไฟล์มีขนาด  

ไฟล์ประเภท .JPEG เป็นไฟล์ที่นิยมใชง้านกันอย่างแพร่หลายเพราะมีขนาดเล็ก  

ไฟล์ประเภท .PCT เป็นไฟล์ที่ใช้กันบนเครื่อง Macintosh เท่านั้นและมีขนาดของไฟล์

ค่อนขา้งใหญ่มาก 

ไฟล์ประเภท .RAW เป็นไฟล์ที่สามารถยืดหยุ่นได้เป็นอย่างด ี  

ไฟล์ประเภท .PNG เป็นไฟล์ที่พัฒนาต่อจาก Gif  เหมาะสมในการโอนถ่ายข้อมูลบนระบบ

เครือขา่ย Internet 

 เลือกไฟล์ตามประเภท 

การใช้งานนะคะ 
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แบบฝึกปฏิบัตทิี่ 1.3 
  เร่ืองรู้จักโปรแกรม Adobe Photoshop 

 

ชื่อ..........................................................................................ชั้น ...................เลขที่. ................ 
 

ค าสั่ง  ใหนักเรียนตอบค าถามดังต่อไปนี้  (10 คะแนน ข้อละ 2 คะแนน) 

1.  ให้นักเรียนบอกความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop มีด้านใดบ้าง (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

2.  โปรแกรม Adobe Photoshop จึงได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเพราะเหตุใด จงอธิบาย  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

3.  จงยกตัวอย่างและอธิบายไฟล์ภาพที่ใช้ในโปรแกรม Adobe Photoshop มา 3 ชนิด  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

4.  ให้นักเรียนบอกความหมายของเวอร์ชั่น ที่มีค าว่า Elements หมายถึงอะไร  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

5.  ให้นักเรียนบอกความหมายของเวอร์ชั่น ที่มีค าว่า CS หมายถึงอะไร (2 คะแนน)  
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
 

 
 
 
 

  รวมคะแนน..................คะแนน 
   ผ่าน  (7 คะแนน ขึ้นไป) 
   ไมผ่่าน (ต่ ากว่า 7 คะแนน) 

 ลงช่ือ ...............................ผู้ตรวจ 

นักเรียนท าได้ 

กี่คะแนนคะ 
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เฉลยแบบฝึกปฏบิัติที่ 1.3 
  เร่ืองรู้จักโปรแกรม Adobe Photoshop 

 

ชื่อ..........................................................................................ชั้น ...................เลขที่. ................ 
 

ค าสั่ง  ใหนักเรียนตอบค าถามดังต่อไปนี้  (10 คะแนน ข้อละ 2 คะแนน) 

1.  ให้นักเรียนบอกความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop มีด้านใดบ้าง (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
2.  โปรแกรม Adobe Photoshop จึงได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเพราะเหตุใด จงอธิบาย  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
3.  จงยกตัวอย่างและอธิบายไฟล์ภาพที่ใช้ในโปรแกรม Adobe Photoshop มา 3 ชนิด  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
4.  ให้นักเรียนบอกความหมายของเวอร์ชั่น ที่มีค าว่า Elements หมายถงึอะไร  (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
5.  ให้นักเรียนบอกความหมายของเวอร์ชั่น ที่มีค าว่า CS หมายถึงอะไร (2 คะแนน) 
    ตอบ…………………………………………………………………………..……….……………………………………………… 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
 
 
 
 
 

 

  รวมคะแนน..................คะแนน 
   ผ่าน  (7 คะแนน ขึ้นไป) 
   ไมผ่่าน (ต่ ากว่า 7 คะแนน) 

 ลงช่ือ ...............................ผู้ตรวจ 

นักเรียนท าได ้

กี่คะแนนคะ 

1. ซ่อมแซมภาพที่เสียหาย       2.แก้ไขสีภาพ            3.ตกแต่ง แก้ไขจุดบกพร่องบนภาพได้ 
4. สร้างภาพกราฟิกดีไซน์ ตัดต่อและดัดแปลงภาพ      5. ออกแบบสิ่งพิมพ์    
6. งานด้านออกแบบเว็บไซต์ มัลติมีเดีย   7. ดัดแปลงภาพ   8. ใส่เอฟเฟ็กต์พิเศษให้ภาพ 

สามารถการจัดการไฟล์สารพัดชนิดที่ใช้งานประเภทต่างๆ ทั้งภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล ภาพที่
จ าผ่านการพิมพ์ และภาพที่จะน าไปใช้กับเว็บเพจ ความสามารถในการแก้ไขตกแต่งภาพ  

โปรแกรมท่ีสามารถสร้างภาพสามมิติ ที่มีมวลและปริมาตร และมีคุณสมบัติของพ้ืนผิว จนเกิด
ความสมจริงของแสง และเงา ได้แก่ 3D studio MAX, Auto CAD 3D 

Elements หมายถึง เวอร์ชั่นที่ถูกตัดทอนความสามารถบางอย่างออกไป เพ่ือให้ราคาถูกลง  
และเหมาะส าหรับมือใหม่ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมโฟโต้ชอฟ 

CS ย่อมาจาก Create Suite ซึ่งทาง Adobe ก็มีการจัดกลุ่มสินค้าแบ่งออกเป็นหลายๆ กลุ่ม 
เพ่ือให้เหมาะสมกับการน าไปใช้งาน แถมยังได้ราคาที่ถูกกว่าการซื้อแบบเดี่ยวๆ อีก 
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                                   เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟกิ 

  

 
 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว  แล้วท าเครื่องหมาย กากบาท (X)  

                 ลงในช่องกระดาษค าตอบ  เวลา 10 นาท ี
 

1.  ค าว่า Graphic  มาจากภาษาใด 
ก. ภาษาอังกฤษ                     
ข. ภาษาโรมัน 
ค. ภาษาฝรั่งเศส                                                  
ง. ภาษากรีก 

2.  ภาพกราฟิกท่ีใช้กับคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นก่ีประเภท 
ก. 3 ประเภท                                                        
ข. 4 ประเภท 
ค. 5 ประเภท                                                        
ง. 6 ประเภท 

3.  ข้อใดเขียนถูกต้อง 
ก. กราฟิก                                                                               
ข. กราฟฟิก 
ค. กราฟิกส์                                                                           
ง. กราฟฟิกส์ 

4.  โมเดลสีระบบใดท่ีเหมาะกับงานพิมพ์ 
ก.  RGB                                                                 
ข.  CMYK 
ค.  HSB                                                                                
ง.  LAB 
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5.  ข้อใด ไม่ใช่ นามสกุลของไฟล์ภาพที่ใช้งานด้านกราฟิก 
ก. .Tiff                                                                  
ข. .Gif 
ค.  .Jpg                                                                  
ง.  .Docx 

6.  แฟ้มภาพนามสกุลใดที่เหมาะกับงานด้านเว็บเพจ 
ก.  .Tiff                                                                  
ข.  .Gif 
ค.  .Jpg                                                                  
ง.   .Docx  

7.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับหลักการท างานของกราฟิกแบบ Raster 
ก. ใช้สร้างภาพ แก้ไขและตกแต่งภาพ เหมาะกับการสร้างโลโก และออกแบบ 
ข. ภาพเกิดจากจุดสีสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หลาย ๆ  จุดมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นรูปภาพ 
ค. ภาพเกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือการค านวณ 
ง. ภาพเกิดจากการยิงแสงของประจุไฟฟ้าไปยังแม่สี  RGB และเกิดเป็นภาพสีต่าง ๆ 

8.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับหลักการท างานของกราฟิกแบบ Vector 
ก. ใช้สร้างภาพ แก้ไขและตกแต่งภาพ เหมาะกับการสร้างโลโก และออกแบบ 
ข. ภาพเกิดจากจุดสีสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นรูปภาพ 
ค. ภาพเกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือการค านวณ 
ง. ภาพเกิดจากยิงแสงของประจุไฟฟ้าไปยังแม่สี RGB และเกิดเป็นภาพสีต่าง ๆ 

9.  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของงานกราฟิก 
ก. งานกราฟิกเข้าใจได้ง่าย 
ข. งานกราฟิกดึงดูดความสนใจ 
ค. งานกราฟิกแสดงผลทางเว็บไซต์อย่างเดียว                 
ง. งานกราฟิกช่วยจดจ าได้มากและเร็วกว่า 

10.  ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทของงานกราฟิก 
ก. ความก้าวหน้าทางการคมนาคม 
ข. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ค. ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ตั้งใจท านะจ๊ะ 
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ง. ความก้าวหน้าทางความคิด 
 

บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก 
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กระดาษค าตอบ 
      เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก 

ชื่อ ..........................................................................ชั้น .................. เลขท่ี……………………….. 
 
 
 
 

ข้อ      
ค าตอบ 

ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 

      บันทึกคะแนนสอบ 

คะแนน 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

คะแนน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

พัฒนาการ 

   
 

 
ลงชื่อ ...................................ผู้บันทึก 

(......................................) 
............../..................../.............. 

 
ลงชื่อ ...................................ครูผู้สอน 

(......................................) 
............../..................../.............. 

แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อ      
ค าตอบ 

ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก 

 

ก่อนเรียน  หลังเรียน 

ข้อ เฉลย  ข้อ เฉลย 

1 ก  1 ง 

2 ง  2 ก 

3 ก  3 ก 

4 ข  4 ข 

5 ค  5 ค 

6 ค  6 ง 

7 ก  7 ค 

8 ข  8 ก 

9 ง  9 ค 

10 ง  10 ก 

 
 
 
 

ท าได้ถูกต้องเลย 

เย่ียมมาก 

 


