
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        คํานํา 

เอกสารประกอบการเรียนกลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระท่ี  3                

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เรื่องโปรแกรม PhotoScape สําหรับนักเรียนชั้นประศึกษาป.ท่ี 6                      

การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ในกลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีนักเรียนทุกคนต�องเรียน  

ดังนั้นจึ ง มีความจําเป6นอย�างยิ่ ง ท่ีจะต�องมีเอกสารประกอบการสอน ท่ีรวบรวมเนื้อหาสอดคล�อง                     

ตามหลักสูตร   โดยเนื้อหาเป6นการเรียนรู�ในลักษณะท่ีมีรูปภาพประกอบคําบรรยาย ท่ีมุ�งเน�นให�ผู�เรียนมีความรู�

ความเข�าใจและใช�ประกอบการฝ<กปฏิบัติ ซ่ึงเนื้อหาบางส�วนเรียบเรียงจากประสบการณ?การสอนของผู�สอน 

รวมท้ังการศึกษาค�นคว�าจากตําราวิชาการ  

 เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้มีท้ังหมด 12 ชุด ซ่ึงประกอบด�วย 

 ชุดท่ี 1 การดาวน?โหลดและรู�จักโปรแกรม PhotoScape 

 ชุดท่ี 2 การเรียกใช�งาน โปรแกรม PhotoScape 

 ชุดท่ี 3 ส�วนต�างๆ ของหน�าต�างแก�ไขภาพ 

 ชุดท่ี 4 การย�อ ขยายรูปภาพ ใส�กรอบและตัวอักษรในรูปภาพ 

 ชุดท่ี 5 การทําภาพซีเป.ย 

 ชุดท่ี 6 การทําขอบมนและใส�เส�นขอบ 

 ชุดท่ี 7 การเพ่ิมวัตถุให�กับภาพ 

 ชุดท่ี 8 การเซ็นเซอร?ภาพถ�ายเฉพาะจุดและการตัดภาพ 

 ชุดท่ี 9 การทําภาพเคลื่อนไหว 

 ชุดท่ี 10 การจัดหน�ารูปภาพ 

 ชุดท่ี 11 การแก�ไขภาพหลายๆ ภาพในครั้งเดียว 

 ชุดท่ี 12 การแก�ตาแดงและการลบตําหนิ 

 หวังว�าเอกสารประกอบเรียนเล�มนี้ จะเป6นประโยชน?สําหรับผู�เรียน ในการใช�เป6นคู�มือสําหรับการศึกษา 

เรียนรู�เก่ียวกับโปรแกรม PhotoScape และการใช�งานโปรแกรมสําเร็จรูป หากมีข�อแนะนําท่ีเป6นประโยชน?ต�อ

การปรับปรุงเอกสารเล�มนี้ กรุณาแจ�งต�อผู�เขียนจักเป6นพระคุณยิ่ง 

 ท�ายนี้ ขอขอบพระคุณทุกท�านท่ีให�ความร�วมมือ แนะนํา จนทําให�เอกสารประกอบการเรียนฉบับนี้   

เสร็จสิ้นด�วยดี 

 

         สิริพันธ?  ภาษีธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สารบัญ 

 

เร่ือง หน�า 

คําแนะนําการใช�เอกสารประกอบการเรียน   1 

มาตรฐานการเรียนรู� ตัวช้ีวัดและจุดประสงค"การเรียนรู�   2 

แบบทดสอบก%อนเรียน   3 

ใบความรู�   6 

แบบฝ)กหัด 14 

เฉลยแบบฝ)กหัด 15 

แบบทดสอบหลังเรียน 16 

เฉลยแบบทดสอบก%อนเรียน 19 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 20 

บรรณานุกรม 22 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียนกลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เทคโนโล ยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร เ ร่ือง
ช้ันประถมศึกษาป.ท่ี 6  เพ่ือให�ดําเนินการจัดการเรียน
มีประสิทธิภาพดังต�อไปน้ี 

1. ศึกษาจุดประสงค?การเรียนรู�  เพ่ือให�ทราบว�านักเรียนจะเรียนรู�อะไรบ�าง  และมีความรู�
เร่ืองอะไรเม่ือเรียนจบ 

2. ทําแบบทดสอบก�อนเรียน  จํานวน 
3. ศึกษาเน้ือหาสาระจากใบความรู�  

ในการปฏิบัติกิจกรรม เม่ือมีปOญหาในการเรียนแต�ละคร้ังปรึกษาเพ่ือนหรือครู ร�วมกันอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นกับทุกคนอย�างมีเหตุผล
ได�ทันที  กรณีท่ีนักเรียนทําผิด  ให�ก

4. ทําแบบทดสอบหลังเรียน  จํานวน 
5. ตรวจคําตอบ  แบบทดสอบก�อนเรียนและหลังเรียน  จากเฉลยท�ายเล�ม
6. สรุปผลคะแนนลงในกระดาษคําตอบ  เพ่ือทราบผลการเรียน และการพัฒนา
7. มีความซื่อสัตย?ต�อตนเองในขณะทําใบงาน  แบบทดสอบก�อนเรียน และแบบทดสอบ 

หลังเรียน 
 

เอกสารประกอบการเรียนกลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เทคโนโล ยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร เ ร่ืองโปรแกรม PhotoScape

เพ่ือให�ดําเนินการจัดการเรียน  การสอนบรรลุวัตถุประสงค? และ

ศึกษาจุดประสงค?การเรียนรู�  เพ่ือให�ทราบว�านักเรียนจะเรียนรู�อะไรบ�าง  และมีความรู�

ทําแบบทดสอบก�อนเรียน  จํานวน 10 ข�อ ใช�เวลา 5 นาที  ลงในกระดาษคําตอบ
ศึกษาเน้ือหาสาระจากใบความรู�  ปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับขั้นตอน 

ในการปฏิบัติกิจกรรม เม่ือมีปOญหาในการเรียนแต�ละคร้ังปรึกษาเพ่ือนหรือครู ร�วมกันอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นกับทุกคนอย�างมีเหตุผล แล�วทําแบบฝ<กหัด  จากน้ันตรวจคําตอบเพ่ือทราบผล          
ได�ทันที  กรณีท่ีนักเรียนทําผิด  ให�กลับไปทบทวนเน้ือหาสาระจนเข�าใจ 

ทําแบบทดสอบหลังเรียน  จํานวน 10 ข�อ ใช�เวลา 5 นาที  ลงในกระดาษคําตอบ
ตรวจคําตอบ  แบบทดสอบก�อนเรียนและหลังเรียน  จากเฉลยท�ายเล�ม
สรุปผลคะแนนลงในกระดาษคําตอบ  เพ่ือทราบผลการเรียน และการพัฒนา
มีความซื่อสัตย?ต�อตนเองในขณะทําใบงาน  แบบทดสอบก�อนเรียน และแบบทดสอบ 

เอกสารประกอบการเรียนกลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระท่ี 3 
PhotoScape สําหรับนัก เ รียน                     

การสอนบรรลุวัตถุประสงค? และ           

ศึกษาจุดประสงค?การเรียนรู�  เพ่ือให�ทราบว�านักเรียนจะเรียนรู�อะไรบ�าง  และมีความรู�

นาที  ลงในกระดาษคําตอบ 
 มีความกระตือรือร�น   

ในการปฏิบัติกิจกรรม เม่ือมีปOญหาในการเรียนแต�ละคร้ังปรึกษาเพ่ือนหรือครู ร�วมกันอภิปรายและ 
แล�วทําแบบฝ<กหัด  จากน้ันตรวจคําตอบเพ่ือทราบผล          

นาที  ลงในกระดาษคําตอบ 
ตรวจคําตอบ  แบบทดสอบก�อนเรียนและหลังเรียน  จากเฉลยท�ายเล�ม 
สรุปผลคะแนนลงในกระดาษคําตอบ  เพ่ือทราบผลการเรียน และการพัฒนา 
มีความซื่อสัตย?ต�อตนเองในขณะทําใบงาน  แบบทดสอบก�อนเรียน และแบบทดสอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน ง 3.1  เข� าใจ เ ห็นคุณค�า และใช�กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสืบค�นข�อ มูลการเ รียนรู�  การ ส่ือสาร การแก�ปOญหา 

อย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

1. นําเสนอข�อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยเลือกใช�ซอฟต?แวร?ประยุกต?

2. ใช�คอมพิวเตอร?ช�วยสร�าง ช้ิน

อย�างมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบ

มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับวิธีการจัดหน�ารูปภาพในโปรแกรม 

1. บอกวิธีการจัดหน�ารูปภาพในโปรแกรม 

2. มีทักษะในการจัดหน�ารูปภาพในโปรแกรม 

เข� าใจ เ ห็นคุณค�า และใช�กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสืบค�นข�อ มูลการเ รียนรู�  การ ส่ือสาร การแก�ปOญหา การทํางานและอาชีพ

อย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

นําเสนอข�อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยเลือกใช�ซอฟต?แวร?ประยุกต? 

ใช�คอมพิวเตอร?ช�วยสร�าง ช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทําในชี วิตประจําวัน

และความรับผิดชอบ 

มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับวิธีการจัดหน�ารูปภาพในโปรแกรม  PhotoScape

บอกวิธีการจัดหน�ารูปภาพในโปรแกรม PhotoScape ได� 

มีทักษะในการจัดหน�ารูปภาพในโปรแกรม PhotoScape ได� 

เข� าใจ เ ห็นคุณค�า และใช�กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ                   

การทํางานและอาชีพ                     

งานจากจินตนาการหรืองานท่ีทําในชี วิตประจําวัน          

PhotoScape 



 

 

เอกสารประกอบการเรียน
คําช้ีแจง ให�นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต�องที่สดุเพียงคําตอบเดียว
 

1. การจัดหน�าภาพต�องเลือกคลิกที่
  ก. จัดหน�า 
  ข. ภาพเคล่ือนไหว
  ค. ถ�ายภาพหน�าจอ
  ง. การเปล่ียนช่ือไฟล?
 

2. ลักษณะของรูปแบบการจัดหน�าจะอยู%ทางด�านใด
  ก. ซ�ายมือ 
  ข. ขวามือ 
  ค. ด�านบน 
  ง. ด�านล�าง 
 

3. ถ�าต�องการเปลี่ยนภาพที่นํามาจัดหน�าจะทําให�อย%างไร
  ก. ยกภาพออก 
  ข. คลิกซ�าย กด 
  ค. คลิกซ�าย กด 
  ง. คลิกซ�าย กด 
 

4. เมื่อเลือกรูปแบบการจัดวางภาพแล�วข้ันตอนต%อไปคือ
  ก. ใส�กรอบให�ภาพ
  ข. เพ่ิมความคมชัดให�ภาพ
  ค. เพ่ิมแสงพ้ืนหลังให�ภาพ
  ง. เลือกขนาดภาพท่ีต�องการโดยคิด
 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 10 การจัดหน�ารูปภาพ 
ให�นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต�องที่สดุเพียงคําตอบเดียว 

การจัดหน�าภาพต�องเลือกคลิกที่ หน�าต%างใด 

ภาพเคล่ือนไหว 
ถ�ายภาพหน�าจอ 
การเปล่ียนช่ือไฟล? 

บบการจัดหน�าจะอยู%ทางด�านใด 

ถ�าต�องการเปลี่ยนภาพที่นํามาจัดหน�าจะทําให�อย%างไร 
 

คลิกซ�าย กด Delete 
คลิกซ�าย กด Backspace 
คลิกซ�าย กด Enter 

การจัดวางภาพแล�วข้ันตอนต%อไปคือ 
ใส�กรอบให�ภาพ 
เพ่ิมความคมชัดให�ภาพ  
เพ่ิมแสงพ้ืนหลังให�ภาพ 
เลือกขนาดภาพท่ีต�องการโดยคิดเป6นเปอร?เซ็นต?  

 



5. ถ�าอยากได�ความโค�งของภาพที่มีขนาด 
  ก. ความโค�ง เลือก 
  ข. ความโค�ง เลือก 
  ค. ความโค�ง เลือก 
  ง. ความโค�ง เลือก 
 

 6. ถ�าไม%เปลี่ยนสีพ้ืนหลัง  สี
  ก. เขียว 
  ข. แดง 
  ค. ม�วง 
  ง. ขาว 
 

 7. โฟลเดอร"รูปภาพจะอยู%ทางด�านใด
  ก. ซ�ายมือ  
  ข. ขวามือ 
  ค. ด�านบน 
  ง. ด�านล�าง 
 

 8. ถ�าภาพมีขนาดใหญ%กว%ากรอบจะทําอย%างไร
  ก. ตัดภาพให�มีขนาดพอดีกับกรอบ
  ข. ย�อภาพมีขนาดเท�ากับกรอบ
  ค. วางภาพเลยเพราะโปรแกรมจะจัดเอง
  ง. เลือกภาพท่ีมีขนาดเท�ากับกรอบ
 

 9. การใส%กรอบในหน�าต%างจัดหน�า
  ก. มีขนาดใหญ�กรอบเดียว
  ข. มีขนาดเล็กเท�ากับภาพทุกภาพ
  ค. มีขนาดเล็กกรอบเดียว
  ง.  มีขนาดกลางกรอบเดียว
 
 

ถ�าอยากได�ความโค�งของภาพที่มีขนาด 20 พิกเซล และพ้ืนหลังสีเขียว กดที่ปุ@มใด
ความโค�ง เลือก 20 พ้ืนหลังสีเขียว 
ความโค�ง เลือก 20 เส�นขอบเลือกสีเขียว 
ความโค�ง เลือก 20 กรอบเลือกสีเขียว 
ความโค�ง เลือก 20 ฟ[ลเตอร?เลือกสีเขียว 

ถ�าไม%เปลี่ยนสีพ้ืนหลัง  สีพ้ืนหลังที่โปรแกรมตั้งไว�คือสีใด 

โฟลเดอร"รูปภาพจะอยู%ทางด�านใด 

ถ�าภาพมีขนาดใหญ%กว%ากรอบจะทําอย%างไร 
ตัดภาพให�มีขนาดพอดีกับกรอบ 
ย�อภาพมีขนาดเท�ากับกรอบ 
วางภาพเลยเพราะโปรแกรมจะจัดเอง 
เลือกภาพท่ีมีขนาดเท�ากับกรอบ 

การใส%กรอบในหน�าต%างจัดหน�า  กรอบจะมีลักษณะอย%างไร 
มีขนาดใหญ�กรอบเดียว 
มีขนาดเล็กเท�ากับภาพทุกภาพ 
มีขนาดเล็กกรอบเดียว 
มีขนาดกลางกรอบเดียว 

พิกเซล และพ้ืนหลังสีเขียว กดที่ปุ@มใด 



10. ภาพที่มีกรอบล�อมรอบภาพทั้งหมดจะทําอย%างไร
  ก. บันทึกแล�วไปท่ีหน�าต�างแก�ไขภาพ
  ข. บันทึกแล�วไปท่ีหน�าต�างรวมภาพ
  ค. บันทึกแล�วไปท่ีหน�าต�างแก�ไขหน�าหลัก
  ง. บันทึกแล�วไปท่ีหน�าต�างแก�ไขภาพเป6นกลุ�ม
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ภาพที่มีกรอบล�อมรอบภาพทั้งหมดจะทําอย%างไร 
บันทึกแล�วไปท่ีหน�าต�างแก�ไขภาพ 
บันทึกแล�วไปท่ีหน�าต�างรวมภาพ 
บันทึกแล�วไปท่ีหน�าต�างแก�ไขหน�าหลัก 
บันทึกแล�วไปท่ีหน�าต�างแก�ไขภาพเป6นกลุ�ม 

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



 

 

 

 

การจัดหน�ารูปภาพ

  

การจัดหน�ารูปภาพ เม่ือต�องการจัดหน�ารูปภาพท่ีมีอยู�หลายๆ ภาพให�อยู�ในภาพท่ีเป6นชุด

ในภาพเดียวกัน 

ตัวอย�างภาพที่จัดหน�าเสร็จแล�ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดหน�ารูปภาพ 

การจัดหน�ารูปภาพ เม่ือต�องการจัดหน�ารูปภาพท่ีมีอยู�หลายๆ ภาพให�อยู�ในภาพท่ีเป6นชุด

ตัวอย�างภาพที่จัดหน�าเสร็จแล�ว 

 

การจัดหน�ารูปภาพ เม่ือต�องการจัดหน�ารูปภาพท่ีมีอยู�หลายๆ ภาพให�อยู�ในภาพท่ีเป6นชุด



ข้ันตอนแรกของการ จัดหน� า รูปภาพ เป[ ด โปรแกรม  

คลิกเลือก Icon จัดหน�า 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันจะเข�ามาในหน�าต�างโปรแกรมในส�วนของก

ของการจัดหน�าให�เลือก ว�าต�องการรูปแบบไหน และภาพชุดน้ันมีก่ีรูปเม่ือเลือกได�แบบท่ีต�องการ

แล�วคลิก จะแสดงตัวอย�างท่ีหน�าจอ

 

 

 

 

 

 

ของการ จัดหน� า รูปภาพ เป[ ด โปรแกรม  PhotoScape

จากน้ันจะเข�ามาในหน�าต�างโปรแกรมในส�วนของการจัดหน�า  ด�านขวามือจะมีรูปแบบ

ว�าต�องการรูปแบบไหน และภาพชุดน้ันมีก่ีรูปเม่ือเลือกได�แบบท่ีต�องการ

แล�วคลิก จะแสดงตัวอย�างท่ีหน�าจอ 

คลิกเลือก 

รูปแบบที่ต�องการ

คลิกเพ่ือเข�าสู% 

หน�าต%างจัดหน�า 

PhotoScape ขึ้ นมาแล� ว              

ด�านขวามือจะมีรูปแบบ

ว�าต�องการรูปแบบไหน และภาพชุดน้ันมีก่ีรูปเม่ือเลือกได�แบบท่ีต�องการ

 

รูปแบบที่ต�องการ 



 จากน้ันกําหนดขนาดของภาพเม่ือทําเสร็จ ว�าต�องการ

� คลิกเลือกหน�าต�าง � 

ภาพจะแสดงในช�องขนาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เลือกเส�นขอบ ซึ่งเส�นขอบท่ีเลือกน้ีจะเป6นเส�นระหว�างภาพเล็กๆ ท่ีต�อกัน เลือกความโค�ง

และสีของพ้ืนหลัง  

 

 

 

 

 

 

จากน้ันกําหนดขนาดของภาพเม่ือทําเสร็จ ว�าต�องการให�ภาพมีขนาดเท�าไร โดยการคลิก

 คลิกเลือกขนาดท่ีต�องการโดยจะกําหนดเป6นเปอร?เซ็นต? ขนาดของ

ซึ่งเส�นขอบท่ีเลือกน้ีจะเป6นเส�นระหว�างภาพเล็กๆ ท่ีต�อกัน เลือกความโค�ง

� คลิกเลือก

เปอร"เซ็นต"ของขนาด

ภาพที่ต�องการ 

เลือกขนาดเส�นขอบ

ระหว%างรูปเล็กๆ   

ความโค�ง สีของพ้ืนหลัง 

ให�ภาพมีขนาดเท�าไร โดยการคลิก 

ดท่ีต�องการโดยจะกําหนดเป6นเปอร?เซ็นต? ขนาดของ

ซึ่งเส�นขอบท่ีเลือกน้ีจะเป6นเส�นระหว�างภาพเล็กๆ ท่ีต�อกัน เลือกความโค�ง

� คลิก 



จากน้ันเป[ดโฟลเดอร?รูปภาพท่ีมีภาพท่ีต�องการจัดหน�าขึ้นมา 

ซ�ายมือ 

 

 

 

 

 

 

 

ลากภาพท่ีมีมาใส�ในช�องท่ีต�องการ หากไม�ต�องการรูปใดสามารถคลิกและกด 

หรือลากรูปใหม�มาใส�แทนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกโฟล"เดอร"รูป

ที่ต�องการจัดหน�า

ลากไปใส%ในกรอบ

ที่ต�องการ 

จากน้ันเป[ดโฟลเดอร?รูปภาพท่ีมีภาพท่ีต�องการจัดหน�าขึ้นมา  ภาพจะปรากฏด�านข�าง

ลากภาพท่ีมีมาใส�ในช�องท่ีต�องการ หากไม�ต�องการรูปใดสามารถคลิกและกด 

เลือกโฟล"เดอร"รูป 

ที่ต�องการจัดหน�า 

ลากไปใส%ในกรอบ 

ภาพจะปรากฏด�านข�าง

ลากภาพท่ีมีมาใส�ในช�องท่ีต�องการ หากไม�ต�องการรูปใดสามารถคลิกและกด Delete ได�



ลากรูปมาวางจนครบทุกช�องท่ีมี หากรูปน้ันมีสัดส�วนท่ีไม�พอดีกับช�องน้ันๆ 

จัดวางให�โดยอัตโนมัติเป6นมุมมองท่ีดีท่ีสุด หรือเราจะเล่ือนจัดรูปเองก็ได�

เป6นท่ีพอใจ คลิกปุ]ม  บันทึก   เพ่ือบันทึกงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 จะเกิดหน�าต�าง Save As 

 

 

 

 

 

 

 

ลากรูปมาวางจนครบทุกช�องท่ีมี หากรูปน้ันมีสัดส�วนท่ีไม�พอดีกับช�องน้ันๆ 

จัดวางให�โดยอัตโนมัติเป6นมุมมองท่ีดีท่ีสุด หรือเราจะเล่ือนจัดรูปเองก็ได� 

เพ่ือบันทึกงาน 

Save As ให�ตั้งช่ือ  แล�วกดปุ]ม   Save 

หากภาพมีลักษณะไม%พอดีกับกรอบ

โปรแกรมจะจัดให�โดยอัตโนมั

หรือสามารถ

คลิกปุ@มบันทกึ

เพ่ือบันทึกงาน

ตั้งช่ือ 
 

ลากรูปมาวางจนครบทุกช�องท่ีมี หากรูปน้ันมีสัดส�วนท่ีไม�พอดีกับช�องน้ันๆ โปรแกรมจะ   

 เม่ือเสร็จเรียบร�อย         

หากภาพมีลักษณะไม%พอดีกับกรอบ 

โปรแกรมจะจัดให�โดยอัตโนมัติ   

หรือสามารถเล่ือนจัดเองได� 

คลิกปุ@มบันทกึ 

เพ่ือบันทึกงาน 

คลิกเพ่ือบันทึกงาน 



การจัดหน�าภาพเรียบร�อยจะเป6นดังภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ห รือหากต�องการใส�กรอบในหน� าต� าง จัดหน� า น้ี  ก็สามารถคลิก เ ลือกกรอบได� 

แต�การใส�กรอบจะเป6นการใส�กรอบในภาพเล็กทุกๆ ภาพท่ีมีอยู�

 

 

 

 

 

 

 

การจัดหน�าภาพเรียบร�อยจะเป6นดังภาพ 

หรือหากต�องการใส�กรอบในหน� าต� าง จัดหน� า น้ี  ก็สามารถคลิก เ ลือกกรอบได� 

แต�การใส�กรอบจะเป6นการใส�กรอบในภาพเล็กทุกๆ ภาพท่ีมีอยู� 

คลิกเพ่ือใส%กรอบ 

จะใส%กรอบให�ทุกรูปเล็ก 

หรือหากต�องการใส�กรอบในหน� าต� าง จัดหน� า น้ี  ก็สามารถคลิก เ ลือกกรอบได�                       



ตัวอย�างการใส�กรอบในหน�าต�างจัดหน�า ในโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย�างการใส�กรอบในหน�าต�างจัดหน�า ในโปรแกรม PhotoScape 



แต�หากต�องการใส�กรอบของรูปท้ังหมด 

และเป[ดไฟล?รูปท่ีบันทึกไว�ขึ้นมา

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย�างการใส�กรอบในหน�าต�างแก�ไขภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

แต�หากต�องการใส�กรอบของรูปท้ังหมด ให�บันทึกไฟล?นี้ก�อนแล�วไปเป[ดหน�าต�างแก�ไขภาพ 

และเป[ดไฟล?รูปท่ีบันทึกไว�ขึ้นมาแล�วเลือกกรอบท่ีต�องการ 

ตัวอย�างการใส�กรอบในหน�าต�างแก�ไขภาพ 

คลิกเลือกกรอบ 

ที่ต�องการ 

ให�บันทึกไฟล?นี้ก�อนแล�วไปเป[ดหน�าต�างแก�ไขภาพ 



 

 

 

คําช้ีแจง ให�นักเรียนตอบคําถามต�อไปน้ี 

  

 ให�นักเรียนจัดหน�ารูปภาพพร�อมใส�กรอบ คนละ 

พร�อมท้ังอธิบายขั้นตอน  (10 คะแนน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

 

ให�นักเรียนตอบคําถามต�อไปน้ี โดยเขียนคําตอบลงในแบบฝ<กปฏิบัติ 

ภาพพร�อมใส�กรอบ คนละ 1 ไฟล? ในโปรแกรม PhotoScape 

คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

PhotoScape       
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คําช้ีแจง ให�นักเรียนตอบคําถามต�อไปน้ี โดยเขียนคําตอบลงในแบบฝ<กปฏิบัติ
 

 

 

 ให�นักเรียนจัดหน�าภาพพร�อมใส�กรอบ คนละ 

อธิบายขั้นตอนท ( 10 คะแนน)

 

1. เข�าโปรแกรม PhotoScape

2. เข�าสู%หน�าแรกของโปรแกรม  เลือกเข�า

3. หน�าต%างโปรแกรมในส%วนของการจัดหน�าด�านขวามือจะมีรูปแบบขอ

เลือก ว%าต�องการรูปแบบไหน และภาพชุดน้ันมีกี่รูป

จะแสดงตัวอย%างที่หน�าจอ 

4. คลิกเลือกหน�าต%าง 

ขนาดของภาพจะแสดงในช%องขนาด

5. เลือกเส�นขอบ ซึ่งเส�นขอบที่เลือกน้ีจะเปMนเส�นระหว%างภาพเล็กๆ ที่ต%อกัน เลือก

ความโค�งและสีของพ้ืนหลัง  

6. ลากภาพที่มีมาใส%ในช%องที่ต�องการ

กับช%องน้ันๆ โปรแกรมจะจัดวางให�โดยอัตโนมัติเปMนมุมมองที่ดีที่สุด หรือเราจะเลื่อนจัดรูปเอง

ก็ได� เมื่อเสร็จเรียบร�อย  คลิกปุ@ม

 

 
 

หรือขึ้นอยู%กับ

ให�นักเรียนตอบคําถามต�อไปน้ี โดยเขียนคําตอบลงในแบบฝ<กปฏิบัติ 

ให�นักเรียนจัดหน�าภาพพร�อมใส�กรอบ คนละ 1 ไฟล? ในโปรแกรม PhotoScape 

) 

PhotoScape 

สู%หน�าแรกของโปรแกรม  เลือกเข�าหน�าต%างจัดหน�า      

หน�าต%างโปรแกรมในส%วนของการจัดหน�าด�านขวามือจะมีรูปแบบขอ

เลือก ว%าต�องการรูปแบบไหน และภาพชุดน้ันมีกี่รูป  เมื่อเลือกได�แบบที่ต�องการแล�วคลิก

ลิกเลือกหน�าต%าง และคลิกเลือกขนาดที่ต�องการโดยจะกําหนดเปMนเปอร"เซ็นต" 

ขนาดของภาพจะแสดงในช%องขนาด 

เลือกเส�นขอบ ซึ่งเส�นขอบที่เลือกน้ีจะเปMนเส�นระหว%างภาพเล็กๆ ที่ต%อกัน เลือก

ลากภาพที่มีมาใส%ในช%องที่ต�องการ จนครบทุกช%องที่มี หากรูปน้ันมีสัดส%วนที่ไม%พอดี

กับช%องน้ันๆ โปรแกรมจะจัดวางให�โดยอัตโนมัติเปMนมุมมองที่ดีที่สุด หรือเราจะเลื่อนจัดรูปเอง

คลิกปุ@ม  บันทึก   เพ่ือบันทึกงาน 

 หรือขึ้นอยู%กับดุลยพินิจของครูผู�สอน

PhotoScape พร�อมท้ัง

หน�าต%างโปรแกรมในส%วนของการจัดหน�าด�านขวามือจะมีรูปแบบของการจัดหน�าให�

เมื่อเลือกได�แบบที่ต�องการแล�วคลิก           

ดที่ต�องการโดยจะกําหนดเปMนเปอร"เซ็นต"          

เลือกเส�นขอบ ซึ่งเส�นขอบที่เลือกน้ีจะเปMนเส�นระหว%างภาพเล็กๆ ที่ต%อกัน เลือก

จนครบทุกช%องที่มี หากรูปน้ันมีสัดส%วนที่ไม%พอดี

กับช%องน้ันๆ โปรแกรมจะจัดวางให�โดยอัตโนมัติเปMนมุมมองที่ดีที่สุด หรือเราจะเลื่อนจัดรูปเอง

ดุลยพินิจของครูผู�สอน 



เอกสารประกอบการเรียน
คําช้ีแจง ให�นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต�องที่สดุเพียงคําตอบเดียว
 

 1. ถ�าอยากได�ความโค�งของภาพที่มีขนาด 
  ก. ความโค�ง เลือก 
  ข. ความโค�ง เลือก 
  ค. ความโค�ง เลือก 
  ง. ความโค�ง เลือก 
 

2. เมื่อเลือกรูปแบบการจัดวางภาพแล�วข้ันตอนต%อไปคือ
  ก. ใส�กรอบให�ภาพ
  ข. เพ่ิมความคมชัดให�ภาพ
  ค. เพ่ิมแสงพ้ืนหลังให�ภาพ
  ง. เลือกขนาดภาพท่ีต�องการโดยคิด
 

3. ถ�าต�องการเปลี่ยนภาพที่นํามาจัดหน�าจะทําให�อย%างไร
  ก. ยกภาพออก 
  ข. คลิกซ�าย กด 
  ค. คลิกซ�าย กด 
  ง. คลิกซ�าย กด 
 

4. ลักษณะของรูปแบบการจัดหน�าจะอยู%ทางด�านใด
  ก. ซ�ายมือ 
  ข. ขวามือ 
  ค. ด�านบน 
  ง. ด�านล�าง 
 

 

 

 
 

เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 10 การจัดหน�ารูปภาพ 
ให�นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต�องที่สดุเพียงคําตอบเดียว 

ถ�าอยากได�ความโค�งของภาพที่มีขนาด 20 พิกเซล และพ้ืนหลังสีเขียว กดที่ปุ@มใด
ความโค�ง เลือก 20 พ้ืนหลังสีเขียว 
ความโค�ง เลือก 20 เส�นขอบเลือกสีเขียว 
ความโค�ง เลือก 20 กรอบเลือกสีเขียว 
ความโค�ง เลือก 20 ฟ[ลเตอร?เลือกสีเขียว 

การจัดวางภาพแล�วข้ันตอนต%อไปคือ 
ใส�กรอบให�ภาพ 
เพ่ิมความคมชัดให�ภาพ  
เพ่ิมแสงพ้ืนหลังให�ภาพ 
เลือกขนาดภาพท่ีต�องการโดยคิดเป6นเปอร?เซ็นต? 

ถ�าต�องการเปลี่ยนภาพที่นํามาจัดหน�าจะทําให�อย%างไร 
 

คลิกซ�าย กด Delete 
คลิกซ�าย กด Backspace 
คลิกซ�าย กด Enter 

บบการจัดหน�าจะอยู%ทางด�านใด 

 

พิกเซล และพ้ืนหลังสีเขียว กดที่ปุ@มใด 



5. การจัดหน�ารูปภาพต�องเลือกคลิกที่
  ก. จัดหน�า 
  ข. ภาพเคล่ือนไหว
  ค. ถ�ายภาพหน�าจอ
  ง. การเปล่ียนช่ือไฟล?
 

 6. ภาพที่มีกรอบล�อมรอบภาพทั้งหมดจะทําอย%างไร
  ก. บันทึกแล�วไปท่ีหน�าต�างแก�ไขภาพ
  ข. บันทึกแล�วไปท่ีหน�าต�างรวมภาพ
  ค. บันทึกแล�วไปท่ีหน�าต�างแก�ไขหน�าหลัก
  ง. บันทึกแล�วไปท่ีหน�าต�างแก�ไขภาพเป6นกลุ�ม
 

 7. การใส%กรอบในหน�าต%างจัดหน�า
  ก. มีขนาดใหญ�กรอบเดียว
  ข. มีขนาดเล็กเท�ากับภาพทุกภาพ
  ค. มีขนาดเล็กกรอบเดียว
  ง.  มีขนาดกลางกรอบเดียว
 

 8. ถ�าภาพมีขนาดใหญ%กว%ากรอบจะทําอย%างไร
  ก. ตัดภาพให�มีขนาดพอดีกับกรอบ
  ข. ย�อภาพมีขนาดเท�ากับกรอบ
  ค. วางภาพเลยเพราะโปรแกรมจะจัดเอง
  ง. เลือกภาพท่ีมีขนาดเท�ากับกรอบ
 

 9. โฟลเดอร"รูปภาพจะอยู%ทางด�านใด
  ก. ซ�ายมือ  
  ข. ขวามือ 
  ค. ด�านบน 
  ง. ด�านล�าง 
 
 

ภาพต�องเลือกคลิกที ่หน�าต%างใด 

ภาพเคล่ือนไหว 
ถ�ายภาพหน�าจอ 
การเปล่ียนช่ือไฟล? 

ภาพที่มีกรอบล�อมรอบภาพทั้งหมดจะทําอย%างไร 
บันทึกแล�วไปท่ีหน�าต�างแก�ไขภาพ 
บันทึกแล�วไปท่ีหน�าต�างรวมภาพ 
บันทึกแล�วไปท่ีหน�าต�างแก�ไขหน�าหลัก 
บันทึกแล�วไปท่ีหน�าต�างแก�ไขภาพเป6นกลุ�ม 

การใส%กรอบในหน�าต%างจัดหน�า  กรอบจะมีลักษณะอย%างไร 
มีขนาดใหญ�กรอบเดียว 
มีขนาดเล็กเท�ากับภาพทุกภาพ 
มีขนาดเล็กกรอบเดียว 
มีขนาดกลางกรอบเดียว 

ถ�าภาพมีขนาดใหญ%กว%ากรอบจะทําอย%างไร 
ตัดภาพให�มีขนาดพอดีกับกรอบ 
ย�อภาพมีขนาดเท�ากับกรอบ 
วางภาพเลยเพราะโปรแกรมจะจัดเอง 
เลือกภาพท่ีมีขนาดเท�ากับกรอบ 

โฟลเดอร"รูปภาพจะอยู%ทางด�านใด 



10. ถ�าไม%เปลี่ยนสีพ้ืนหลงั  สี
  ก. เขียว 
  ข. แดง 
  ค. ม�วง 
  ง. ขาว 
 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ถ�าไม%เปลี่ยนสีพ้ืนหลงั  สีพ้ืนหลังทีโ่ปรแกรมตัง้ไว�คือสีใด 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. ก 

2. ข 

3. ข 

4. ง 

5. ก 

6. ง 

7. ก 

8. ค 

9. ข 

10. ก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ก 

2. ง 

3. ข 

4. ข 

5. ก 

6. ก 

7. ข 

8. ค 

9. ก 

10. ง 

 
 



 

ช่ือ …………………………………………………………

การประเมินผล 

แบบทดสอบก%อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

สรุปคะแนน

ทดสอบก%อนเรียน
ข�อท่ี ก ข 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

…………………………………………………………เลขที่ ……………  ช้ันประถมศึกษาปQที่ 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได� 
พัฒนา

 10   
 10   

สรุปคะแนน 

ทดสอบก%อนเรียน 
ค ง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ทดสอบหลังเรียน
ข�อท่ี ก ข ค 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

 

ช้ันประถมศึกษาปQที่ 6 ห�อง ….. 

สรุปผล 
พัฒนา ไม%พัฒนา 

  
  

เรียน 
 ง 
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