
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        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 20 

เฉลยแบบฝ)กหัด 21 

แบบทดสอบหลังเรียน 22 

เฉลยแบบทดสอบก%อนเรียน 25 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 26 

บรรณานุกรม 28 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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�กลับไปทบทวนเน้ือหาสาระจนเข�าใจ

4. ทําแบบทดสอบหลังเรียน  จํานวน 
5. ตรวจคําตอบ  แบบทดสอบก�อนเรียนและหลังเรียน  
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
กับทุกคนอย�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 
จากเฉลยท�ายเล�ม 

สรุปผลคะแนนลงในกระดาษคําตอบ  เพ่ือทราบผลการเรียน และการพัฒนา 
มีความซื่อสัตย?ต�อตนเองในขณะทําใบงาน  แบบทดสอบก�อนเรียน และแบบทดสอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน ง 3.1    เข�าใจ เห็นคุณค�า 

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

อย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

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

2. ใช�คอมพิวเตอร?ช�วยสร�างช้ิ

อย�างมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบ

มีความรู�ความเข�าใจการแก�ไขภาพหลายๆภาพในคร้ังเดียว

1. บอกวิธีการแก�ไขภาพหลายๆภาพในคร้ังเดียว

2. มีทักษะในการแก�ไขภาพหลายๆภาพในคร้ังเดียว

เข�าใจ เห็นคุณค�า และใช�กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

อย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

นําเสนอข�อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยเลือกใช�ซอฟต?แวร?ประยุกต? 

ช�คอมพิวเตอร?ช�วยสร�างช้ินส�วนงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทําในชีวิตประจําวัน

อย�างมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบ 

แก�ไขภาพหลายๆภาพในคร้ังเดียวในโปรแกรม PhotoScape 

แก�ไขภาพหลายๆภาพในคร้ังเดียวโปรแกรม PhotoScape ได� 

แก�ไขภาพหลายๆภาพในคร้ังเดียวในโปรแกรม PhotoScape 

และใช�กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ                     

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

นส�วนงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทําในชีวิตประจําวัน             

PhotoScape ได� 

 

PhotoScape ได� 



 

 

เอกสารประกอบการเรียน
คําช้ีแจง ให�นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต�องที่สดุเพียงคําตอบเดียว
 

1. การแก�ไขภาพหลายๆ
  ก. แก�ไขภาพ 
  ข. แก�ไขภาพเป6นกลุ�ม
  ค. ถ�ายภาพหน�าจอ
  ง. การเปล่ียนช่ือไฟล?
 

2. โฟลเดอร"ภาพที่จะนํามาแก�ไขจะอยู%ทางด�านใด
  ก. ซ�ายมือ 
  ข. ขวามือ 
  ค. ด�านบน 
  ง. ด�านล�าง 
 

3. เพราะเหตุใดการแก�ไขหลายๆ
และแนวนอนพร�อมกัน

  ก. ความโค�งของภาพไม�เท�ากัน
  ข. ความคมชัดของภาพไม�เท�ากัน
  ค. พิกัดของภาพ
  ง. ความเข�มของสีภาพ
 

4. หลังจากลากภาพเป<นกลุ%มที่จะนํามาแก�ไขแล�วสิ่งที่ต�องทําในลําดับต%อไปคือข�อใด
  ก. เพ่ิมความคมชัดให�ภาพ
  ข. เพ่ิมสีฉากพ้ืนหลัง
  ค. เพ่ิมแสงให�ภาพ
  ง. ตั้งค�าขนาดของภาพ ใส�กรอบ และความโค�ง
  

 

เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 11 การแก�ไขภาพหลายๆ ภาพในคร้ังเดียว
ให�นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต�องที่สดุเพียงคําตอบเดียว 

การแก�ไขภาพหลายๆ ภาพในคร้ังเดียว ต�องเลือกคลิกที่หน�าต%างใด

แก�ไขภาพเป6นกลุ�ม 
ถ�ายภาพหน�าจอ 
การเปล่ียนช่ือไฟล? 

โฟลเดอร"ภาพที่จะนํามาแก�ไขจะอยู%ทางด�านใด 

เพราะเหตุใดการแก�ไขหลายๆ ภาพในคร้ังเดียว จึงไม%สามารถทําภาพทั้งในแนวตั้ง
และแนวนอนพร�อมกัน 

ความโค�งของภาพไม�เท�ากัน 
ความคมชัดของภาพไม�เท�ากัน 
พิกัดของภาพไม�เท�ากัน 
ความเข�มของสีภาพไม�เท�ากัน 

หลังจากลากภาพเป<นกลุ%มที่จะนํามาแก�ไขแล�วสิ่งที่ต�องทําในลําดับต%อไปคือข�อใด
เพ่ิมความคมชัดให�ภาพ 
เพ่ิมสีฉากพ้ืนหลัง 
เพ่ิมแสงให�ภาพ 
ตั้งค�าขนาดของภาพ ใส�กรอบ และความโค�ง 

ภาพในคร้ังเดียว 

ภาพในคร้ังเดียว ต�องเลือกคลิกที่หน�าต%างใด 

ภาพในคร้ังเดียว จึงไม%สามารถทําภาพทั้งในแนวตั้ง

หลังจากลากภาพเป<นกลุ%มที่จะนํามาแก�ไขแล�วสิ่งที่ต�องทําในลําดับต%อไปคือข�อใด 



5. เมื่อต�องการปรับความเข�มของแสงให�กับภาพจะกดที่ปุ?มใด
  ก. ฟSลเตอร? 
  ข. หน�าหลัก 
  ค. เพ่ิมวัตถุ 
  ง. แก�ไขภาพ 
 

 6. ถ�าต�องการเพ่ิมภาพการ"ตูนให�กับภาพควรกดที่ปุ?มใด
  ก. ฟSลเตอร?เลือกเพ่ิมการ?ตูน
  ข. หน�าหลักเลือกเพ่ิมการ?ตูน
  ค. เพ่ิมวัตถุเลือกเพ่ิมการ?ตูน
  ง. แก�ไขภาพเลือกเพ่ิมการ?ตูน
 

 7. ในกรณีพิมพ"ตัวอักษรแล�วไม%ปรากฏในภาพจะตั้งบริเวณตรึงตําแหน%งเป<นอย%างไร
  ก. X=O,Y=O 
  ข. X=1,Y=2 
  ค. X=2,Y=2 
  ง. X=3,Y=3 
 

8. เมื่อเรากําหนดค%าต%างๆ
ต�องการ 

  ก. คลิกท่ีฟSลเตอร?
  ข. คลิกท่ีเพ่ิมวัตถุ
  ค. คลิกท่ีแปลง 
  ง. คลิกท่ีแปลง 
 

9. เมื่อบันทึกการแปลงไฟล"ทั้งหมดเรียบร�อยแล�ว หากต�องการภาพกลุ%มใหม%จะทํา
อย%างไร 

  ก. คลิกเลือกภาพด�านบนท้ังหมด แล�วกด 
  ข. คลิกเลือกภาพด�านบนท้ังหมด แล�วกด 
  ค. คลิกเลือกภาพด�านบนท้ังหมด แล�วกด 
  ง. คลิกเลือกภาพด�านบนท้ังหมด แล�วกด 

เมื่อต�องการปรับความเข�มของแสงให�กับภาพจะกดที่ปุ?มใด 

ถ�าต�องการเพ่ิมภาพการ"ตูนให�กับภาพควรกดที่ปุ?มใด 
ฟSลเตอร?เลือกเพ่ิมการ?ตูน 
หน�าหลักเลือกเพ่ิมการ?ตูน 
เพ่ิมวัตถุเลือกเพ่ิมการ?ตูน 
แก�ไขภาพเลือกเพ่ิมการ?ตูน 

ในกรณีพิมพ"ตัวอักษรแล�วไม%ปรากฏในภาพจะตั้งบริเวณตรึงตําแหน%งเป<นอย%างไร

เมื่อเรากําหนดค%าต%างๆ ที่ต�องการแล�วจะอย%างไร เพ่ือให�ภาพทั้งหมดเป<นอย%างที่เรา

คลิกท่ีฟSลเตอร? 
คลิกท่ีเพ่ิมวัตถุ 

 ท้ังหมด 
ภาพปOจจุบัน 

เมื่อบันทึกการแปลงไฟล"ทั้งหมดเรียบร�อยแล�ว หากต�องการภาพกลุ%มใหม%จะทํา

คลิกเลือกภาพด�านบนท้ังหมด แล�วกด Backspace ท่ีคีย?บอร?ด
คลิกเลือกภาพด�านบนท้ังหมด แล�วกด Caps lock ท่ีคีย?บอร?ด
คลิกเลือกภาพด�านบนท้ังหมด แล�วกด Delete ท่ีคีย?บอร?ด 
คลิกเลือกภาพด�านบนท้ังหมด แล�วกด Enter ท่ีคีย?บอร?ด 

ในกรณีพิมพ"ตัวอักษรแล�วไม%ปรากฏในภาพจะตั้งบริเวณตรึงตําแหน%งเป<นอย%างไร 

ที่ต�องการแล�วจะอย%างไร เพ่ือให�ภาพทั้งหมดเป<นอย%างที่เรา

เมื่อบันทึกการแปลงไฟล"ทั้งหมดเรียบร�อยแล�ว หากต�องการภาพกลุ%มใหม%จะทํา

ท่ีคีย?บอร?ด 
ท่ีคีย?บอร?ด 

 



 10. ถ�าต�องการเพ่ิมตัวอักษรในภาพบางภาพ เมื่อเพ่ิมแล�วคลิกปุ?มใด
  ก. คลิกท่ีฟSลเตอร?
  ข. คลิกท่ีเพ่ิมวัตถุ
  ค. คลิกท่ีแปลง 
  ง. คลิกท่ีแปลง 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ�าต�องการเพ่ิมตัวอักษรในภาพบางภาพ เมื่อเพ่ิมแล�วคลิกปุ?มใด
คลิกท่ีฟSลเตอร? 
คลิกท่ีเพ่ิมวัตถุ 

 ท้ังหมด 
ภาพปOจจุบัน 

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

ถ�าต�องการเพ่ิมตัวอักษรในภาพบางภาพ เมื่อเพ่ิมแล�วคลิกปุ?มใด 

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



 

 

 
 

การแก�ไขภาพหลายภาพในคร้ังเดียว
     

การแก�ไขภาพหลายๆ ภาพในคร้ังเดียว เช�น  ย�อขนาดเดียวกัน ใส�กรอบและข�อความ

เหมือนกันโดยท่ีไม�ต�องเสียเวลามาน่ังทําภาพทีละภาพ ใช�การแก�ไขภาพเป6นกลุ�ม วิธีการคือ 

ในหน�าแรกของโปรแกรม   คลิกเลือก 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

หน�าต%างแก�ไขภาพเป<นกลุ%ม

การแก�ไขภาพหลายภาพในคร้ังเดียว 

การแก�ไขภาพหลายๆ ภาพในคร้ังเดียว เช�น  ย�อขนาดเดียวกัน ใส�กรอบและข�อความ

เหมือนกันโดยท่ีไม�ต�องเสียเวลามาน่ังทําภาพทีละภาพ ใช�การแก�ไขภาพเป6นกลุ�ม วิธีการคือ 

คลิกเลือก icon แก�ไขภาพเป6นกลุ�ม 

 

คลิกเข�าสู% 

หน�าต%างแก�ไขภาพเป<นกลุ%ม 

การแก�ไขภาพหลายๆ ภาพในคร้ังเดียว เช�น  ย�อขนาดเดียวกัน ใส�กรอบและข�อความ

เหมือนกันโดยท่ีไม�ต�องเสียเวลามาน่ังทําภาพทีละภาพ ใช�การแก�ไขภาพเป6นกลุ�ม วิธีการคือ            



หน�าต�างของหน�าการแก�ไขภาพเป6นกลุ�มจะมีลักษณะดังภาพ

 

 

 

 

 

  

 
เลือกคลิกโฟลเดอร?ท่ีต�องการจะจัดทําภาพ จะแสดงภาพท้ังหมดท่ีมีอยู�ในโฟลเดอร?

ด�านซ�ายมือ 
 

 

 

 

 

 

 
คลิกลากรูปท่ีต�องการทําไปท่ีช�องว�างด�านบน จะเห็นว�าภาพจะมีท้ังแนวตั้งและแนวนอน 

ควรจะเลือกทําทีละอย�าง เน่ืองจากหากใส�ข�อความภาพแนวตั้งและแนวนอนจะมีพิกัดท่ีต�างกัน
ในท่ีนี้จะเลือกลากไป เฉพาะภาพท่ีเป6นแนวนอนก�
แสดงตัวอย�างภาพใด ให�คลิกท่ีชื่อภาพด�านบนท่ีลากมา คลิกท่ีภาพใดจะแสดงตัวอย�างภาพน้ัน

  

คลิกเลือกโฟลเดอร"ที่ต�องการ

ภาพที่อยู%ในโฟลเดอร"

ของหน�าการแก�ไขภาพเป6นกลุ�มจะมีลักษณะดังภาพ 

เลือกคลิกโฟลเดอร?ท่ีต�องการจะจัดทําภาพ จะแสดงภาพท้ังหมดท่ีมีอยู�ในโฟลเดอร?

คลิกลากรูปท่ีต�องการทําไปท่ีช�องว�างด�านบน จะเห็นว�าภาพจะมีท้ังแนวตั้งและแนวนอน 
ควรจะเลือกทําทีละอย�าง เน่ืองจากหากใส�ข�อความภาพแนวตั้งและแนวนอนจะมีพิกัดท่ีต�างกัน
ในท่ีนี้จะเลือกลากไป เฉพาะภาพท่ีเป6นแนวนอนก�อน ด�านล�างจะแสดงตัวอย�างภาพ 
แสดงตัวอย�างภาพใด ให�คลิกท่ีชื่อภาพด�านบนท่ีลากมา คลิกท่ีภาพใดจะแสดงตัวอย�างภาพน้ัน

คลิกเลือกโฟลเดอร"ที่ต�องการ 

ภาพที่อยู%ในโฟลเดอร" 

เลือกคลิกโฟลเดอร?ท่ีต�องการจะจัดทําภาพ จะแสดงภาพท้ังหมดท่ีมีอยู�ในโฟลเดอร?             

คลิกลากรูปท่ีต�องการทําไปท่ีช�องว�างด�านบน จะเห็นว�าภาพจะมีท้ังแนวตั้งและแนวนอน 
ควรจะเลือกทําทีละอย�าง เน่ืองจากหากใส�ข�อความภาพแนวตั้งและแนวนอนจะมีพิกัดท่ีต�างกัน         

ตัวอย�างภาพ (หากต�องการ
แสดงตัวอย�างภาพใด ให�คลิกท่ีชื่อภาพด�านบนท่ีลากมา คลิกท่ีภาพใดจะแสดงตัวอย�างภาพน้ัน) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ในแถบหน�าหลักด�านข

ขอบและความโค�ง เลือกตั้งค�าตามความต�องการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกลากรูปที่ต�องการมาใส%

วามือ จะเป6นการเลือกกรอบ การย�อ – ขยายขนาดภาพ กําหน
เลือกตั้งค�าตามความต�องการ 

คลิกลากรูปที่ต�องการมาใส% 

เลือกตั้งค%าตามที่ต�องการ 

ขยายขนาดภาพ กําหนด



ในท่ีนี้จะเลือกลดขนาดด�านยาวเป6น 

 

 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในท่ีนี้จะเลือกลดขนาดด�านยาวเป6น 400 และใส�ขอบเป6นแบบ Curl BorderCurl Border 



สังเกตด�านล�างสุดของโปรแกรมจะแสดงขนาดดั้งเดมิ
เป6นแถบฟSลเตอร? ในส�วนน้ีจะเป6นการเติมฟSลเตอร?ต�างๆ การปรับแสง สี ความคมชัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

แถบสุดท�ายคือแถบเพ่ิมวัตถุ จะมีให�เลือกเพ่ิมภาพถ�านหรือตัวอักษรเข�ามาในภาพ 

หากต�องการเพ่ิมอะไรก็คลิกเคร่ืองหมายถูก
 

 

 

 

 

 

 

 

สังเกตด�านล�างสุดของโปรแกรมจะแสดงขนาดดั้งเดมิ และขนาดท่ีย�อ –
เป6นแถบฟSลเตอร? ในส�วนน้ีจะเป6นการเติมฟSลเตอร?ต�างๆ การปรับแสง สี ความคมชัด 

แถบสุดท�ายคือแถบเพ่ิมวัตถุ จะมีให�เลือกเพ่ิมภาพถ�านหรือตัวอักษรเข�ามาในภาพ 

หากต�องการเพ่ิมอะไรก็คลิกเคร่ืองหมายถูก ( �) หน�าส่ีเหล่ียม 

แถบฟDลเตอร" 

    แถบเพ่ิมวัตถ ุ

– ขยายแล�ว ต�อมา
เป6นแถบฟSลเตอร? ในส�วนน้ีจะเป6นการเติมฟSลเตอร?ต�างๆ การปรับแสง สี ความคมชัด  

แถบสุดท�ายคือแถบเพ่ิมวัตถุ จะมีให�เลือกเพ่ิมภาพถ�านหรือตัวอักษรเข�ามาในภาพ              



ในท่ีน้ีจะเพ่ิมการพิมพ?ข�อความเข�ามาในภาพ เม่ือคลิกจะปรากฏดังภาพสามารถพิมพ?
ข�อความและตั้งค�าต�างๆ ท่ีเก่ียวกับข�อความ เช�น เปล่ียนแบบอักษร ขนาด สี การจัดรูปแบบ
ความทึบ เงา เส�นรอบ ในส�วนของการตรึงตําแหน�งไม�ต�องกําหนดก็ได� เพราะเราสามารถ
เล่ือนตัวอักษรไปวางในท่ีต�องการได� 
 แต�ในกรณีท่ีพิมพ?แล�วตัวอักษรไม�พบในหน�าแสดงภาพ ให�ตั้งบริเวณตรึงตําแหน�งเป6น 
X = 1, Y = 2 
 ข�อความจะปรากฏอยู�ด�านบนซ�ายท่ีพิกัด 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ"ข�อความ 

ในท่ีน้ีจะเพ่ิมการพิมพ?ข�อความเข�ามาในภาพ เม่ือคลิกจะปรากฏดังภาพสามารถพิมพ?
ข�อความและตั้งค�าต�างๆ ท่ีเก่ียวกับข�อความ เช�น เปล่ียนแบบอักษร ขนาด สี การจัดรูปแบบ

ในส�วนของการตรึงตําแหน�งไม�ต�องกําหนดก็ได� เพราะเราสามารถ
เล่ือนตัวอักษรไปวางในท่ีต�องการได�  

แต�ในกรณีท่ีพิมพ?แล�วตัวอักษรไม�พบในหน�าแสดงภาพ ให�ตั้งบริเวณตรึงตําแหน�งเป6น 

ข�อความจะปรากฏอยู�ด�านบนซ�ายท่ีพิกัด 1,2 แล�วค�อยลากมาในตําแหน�งท่ีต�องการ

ในท่ีน้ีจะเพ่ิมการพิมพ?ข�อความเข�ามาในภาพ เม่ือคลิกจะปรากฏดังภาพสามารถพิมพ?
ข�อความและตั้งค�าต�างๆ ท่ีเก่ียวกับข�อความ เช�น เปล่ียนแบบอักษร ขนาด สี การจัดรูปแบบ         

ในส�วนของการตรึงตําแหน�งไม�ต�องกําหนดก็ได� เพราะเราสามารถ            

แต�ในกรณีท่ีพิมพ?แล�วตัวอักษรไม�พบในหน�าแสดงภาพ ให�ตั้งบริเวณตรึงตําแหน�งเป6น           

กมาในตําแหน�งท่ีต�องการ 



เม่ือตั้งค�าต�างๆ เป6นท่ีพอใจแล�ว เราจะแบ�งรูปภาพท้ังหมด ซึ่งภาพท่ีได�จะมีลักษณะต�างๆ 

ท่ีเราได�ตั้งค�าไว�เหมือนกันทุกประการ 

 

 

 

 

 

 

 

จะปรากฏแถบบันทึกภาพ

� เลือกโฟลเดอร?ปลายทางท่ีจะบันทึกภาพ

� การกําหนดช่ือ ในท่ีนี้ใช�ชื่อเดิม

� เสร็จแล�วคลิก
 

 

 

 

 

 

 

� การกําหนดช่ือ 

เม่ือตั้งค�าต�างๆ เป6นท่ีพอใจแล�ว เราจะแบ�งรูปภาพท้ังหมด ซึ่งภาพท่ีได�จะมีลักษณะต�างๆ 

ท่ีเราได�ตั้งค�าไว�เหมือนกันทุกประการ คลิกท่ีปุhม   แปลง ท้ังหมด 

จะปรากฏแถบบันทึกภาพ 

เลือกโฟลเดอร?ปลายทางท่ีจะบันทึกภาพ 

การกําหนดช่ือ ในท่ีนี้ใช�ชื่อเดิม 

เสร็จแล�วคลิก   บันทึก 

เลือกแปลงทั้งหมด 

� เลือกที ่
บันทึกภาพ 

เม่ือตั้งค�าต�างๆ เป6นท่ีพอใจแล�ว เราจะแบ�งรูปภาพท้ังหมด ซึ่งภาพท่ีได�จะมีลักษณะต�างๆ 

 

� บันทึก 



 จากน้ันโปรแกรมจะทําการแปลงภาพท้ังหมด 

 

 

 

 

เม่ือเสร็จแล�วจะแจ�งสถานะว�าการแปลงเสร็จแล�วคลิก 

 

 

 

 

รูปท่ีเลือกมาตอนแรกจะถูกแปลงท้ังหมดแล�ว หากต�องการทําภาพอ่ืนก็ควรคลิกเลือกภาพ

ด�านบนท้ังหมด แล�วกด Delete 

 

 

 

  

 

 

ลากคลุมแล�ว 

นโปรแกรมจะทําการแปลงภาพท้ังหมด (23 ภาพ ) 

เม่ือเสร็จแล�วจะแจ�งสถานะว�าการแปลงเสร็จแล�วคลิก   OK 

รูปท่ีเลือกมาตอนแรกจะถูกแปลงท้ังหมดแล�ว หากต�องการทําภาพอ่ืนก็ควรคลิกเลือกภาพ

Delete ท่ีคีย?บอร?ดเพ่ือลบภาพท่ีทําแล�วออก 

ลากคลุมแล�ว Delete 

รูปท่ีเลือกมาตอนแรกจะถูกแปลงท้ังหมดแล�ว หากต�องการทําภาพอ่ืนก็ควรคลิกเลือกภาพ



จากน้ันหากต�องการทําภาพชุดเดียวกันแต�เป6นภาพในแนวตั้ง ก็เลือกภาพในแนวตั้งแล�ว
ลากมาใส�ด�านบนเหมือนขั้นตอนเดิมท่ีทํามา จะเห็นว�าข�อความจะไม�อยู�บริเวณเดียวกันเพราะพิกัด
ของภาพแนวตั้งกับแนวนอนต�างกัน ให�เล่ือนจัดตัวอักษรในภาพตามต�องการ ส�วนการย�อขนาด
เป6น 600 ถึงแม�จะเป6นภาพแนวตั้ง แต�โปรแกรมจะทราบว�าจะต�องย�อในส�วนความยาวของภาพ 
(ความสูง) ดังน้ันภาพท่ีได�จะมีขนาดเท�ากันกับภาพแนวนอน ชุดท่ีทําไปแล�ว
 

 

 

 

 

  

 
ในกรณีท่ีต�องการจะย�ายตัวอักษรในภาพไปไว�ในตําแหน�งอ่ืนเป6นบางภาพ เม่ือย�ายแล�วหาก

ต�องการแปลงเฉพาะภาพท่ีทําคือภาพปOจจุบัน ให�คลิกท่ี 
แปลงเฉพาะภาพน้ันภาพเดียว 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

จากน้ันหากต�องการทําภาพชุดเดียวกันแต�เป6นภาพในแนวตั้ง ก็เลือกภาพในแนวตั้งแล�ว
ลากมาใส�ด�านบนเหมือนขั้นตอนเดิมท่ีทํามา จะเห็นว�าข�อความจะไม�อยู�บริเวณเดียวกันเพราะพิกัด
ของภาพแนวตั้งกับแนวนอนต�างกัน ให�เล่ือนจัดตัวอักษรในภาพตามต�องการ ส�วนการย�อขนาด

แม�จะเป6นภาพแนวตั้ง แต�โปรแกรมจะทราบว�าจะต�องย�อในส�วนความยาวของภาพ 
ดังน้ันภาพท่ีได�จะมีขนาดเท�ากันกับภาพแนวนอน ชุดท่ีทําไปแล�ว 

ในกรณีท่ีต�องการจะย�ายตัวอักษรในภาพไปไว�ในตําแหน�งอ่ืนเป6นบางภาพ เม่ือย�ายแล�วหาก
ต�องการแปลงเฉพาะภาพท่ีทําคือภาพปOจจุบัน ให�คลิกท่ี  แปลง ภาพปOจจุบัน 

 

จากน้ันหากต�องการทําภาพชุดเดียวกันแต�เป6นภาพในแนวตั้ง ก็เลือกภาพในแนวตั้งแล�ว
ลากมาใส�ด�านบนเหมือนขั้นตอนเดิมท่ีทํามา จะเห็นว�าข�อความจะไม�อยู�บริเวณเดียวกันเพราะพิกัด
ของภาพแนวตั้งกับแนวนอนต�างกัน ให�เล่ือนจัดตัวอักษรในภาพตามต�องการ ส�วนการย�อขนาด

แม�จะเป6นภาพแนวตั้ง แต�โปรแกรมจะทราบว�าจะต�องย�อในส�วนความยาวของภาพ          

ในกรณีท่ีต�องการจะย�ายตัวอักษรในภาพไปไว�ในตําแหน�งอ่ืนเป6นบางภาพ เม่ือย�ายแล�วหาก
ภาพปOจจุบัน  โปรแกรมจะ            



หรือในกรณีท่ีภาพบางภาพต�องการทําฟSลเตอร?ท่ีแตกต�างออกไป ก็สามารถแปลงเฉพาะ

ภาพน้ันได� โดยคลิกท่ีแปลงภาพปOจจุบันเช�นกัน

 

 

 

 

 

 

 

  

เม่ือทําเสร็จเรียบร�อยแล�ว ภาพท่ีแปลงแล�วจะถูก 

โฟลเดอร?ภาพน้ัน 

 

 

  

 

 

 

 

หรือในกรณีท่ีภาพบางภาพต�องการทําฟSลเตอร?ท่ีแตกต�างออกไป ก็สามารถแปลงเฉพาะ

ภาพน้ันได� โดยคลิกท่ีแปลงภาพปOจจุบันเช�นกัน 

เม่ือทําเสร็จเรียบร�อยแล�ว ภาพท่ีแปลงแล�วจะถูก Save ไว�ในโฟลเดอร? 

ภาพจะอยู%ในโฟลเดอร" 
 Output ในโฟลเดอร"เดิม 

หรือในกรณีท่ีภาพบางภาพต�องการทําฟSลเตอร?ท่ีแตกต�างออกไป ก็สามารถแปลงเฉพาะ

 output ใน



คลิกเข�าไปดูในโฟลเดอร? ก็จะได�ภาพท่ีเราตั้งค�าและแปลงจากโปรแกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีท่ีต�องการเพ่ิมภาพถ�ายลงในรูปภาพ คลิกท่ีส่ีเหล่ียมด�านหน�าคําว�า 

มีภาพให�เลือก หากต�องการเพ่ิมภาพถ�ายท่ีเรามีอยู�ให�คลิกเลือกภาพถ�าย

 

  

 

 

 

 

 

 

คลิกเข�าไปดูในโฟลเดอร? ก็จะได�ภาพท่ีเราตั้งค�าและแปลงจากโปรแกรม

ในกรณีท่ีต�องการเพ่ิมภาพถ�ายลงในรูปภาพ คลิกท่ีส่ีเหล่ียมด�านหน�าคําว�า 

มีภาพให�เลือก หากต�องการเพ่ิมภาพถ�ายท่ีเรามีอยู�ให�คลิกเลือกภาพถ�าย 

คลิกเข�าไปดูในโฟลเดอร? ก็จะได�ภาพท่ีเราตั้งค�าและแปลงจากโปรแกรม 

ในกรณีท่ีต�องการเพ่ิมภาพถ�ายลงในรูปภาพ คลิกท่ีส่ีเหล่ียมด�านหน�าคําว�า “ภาพถ�าย” จะ



เลือกภาพท่ีต�องการจะนํามาใส� คลิกตกลง

 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ีเลือกจะเข�ามาอยู�ในภาพสามารถคลิกย�อ 
ในท่ีท่ีต�องการ 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

เลือกภาพท่ีต�องการจะนํามาใส� คลิกตกลง 

ภาพท่ีเลือกจะเข�ามาอยู�ในภาพสามารถคลิกย�อ – ขยาย หรือหมุนรูปภาพได� เล่ือนไปวาง

� คลิกเลือกภาพที่ต�องการ

ภาพที่นําเข�ามาสามารถ 

ย%อ-ขยาย และหมุนได� 

�

ขยาย หรือหมุนรูปภาพได� เล่ือนไปวาง 

คลิกเลือกภาพที่ต�องการ 

� คลิกตกลง 



หรือหากจะต�องการตั้งค�า ความทึบแสง ให�คลิกท่ีดินสอสีเหลืองหลังรูปถ�ายน้ัน แล�วตั้งค�า

ตามต�องการ จากน้ันก็แปลงไฟล?ตามขั้นตอนท่ีได�กล�าวมาแล�ว

 

 

 

 

 

  

 

 

หรือในกรณีท่ีต�องการท้ั

 

 

 

 

 

 

  

 

2.ตั้งค%าตามต�องการ

หรือหากจะต�องการตั้งค�า ความทึบแสง ให�คลิกท่ีดินสอสีเหลืองหลังรูปถ�ายน้ัน แล�วตั้งค�า

ตามต�องการ จากน้ันก็แปลงไฟล?ตามขั้นตอนท่ีได�กล�าวมาแล�ว 

หรือในกรณีท่ีต�องการท้ังภาพถ�ายและข�อความอยู�ในภาพ ก็เลือกท้ังภาพถ�ายและข�อความ

ตั้งค%าตามต�องการ 

� คลิก 

หรือหากจะต�องการตั้งค�า ความทึบแสง ให�คลิกท่ีดินสอสีเหลืองหลังรูปถ�ายน้ัน แล�วตั้งค�า

เลือกท้ังภาพถ�ายและข�อความ 



จะได�ภาพและข�อความท่ีต�องท่ีต�องการ จากน้ันทําการแปลงไฟล?ตามขั้นตอนท่ีได�กล�าวมา

 

 

 

 

 

 

  

 

เป6นวิธีการของการทําภาพแบบกลุ�ม คือทําภาพทีเดียวคร้ังละหลายๆ ภาพเพียงไม�กี่

ขั้นตอน สามารถนําไปใช�ในกรณีท่ีต�องการทําภาพเป6นภาพชุดเดียวกัน ซึ่งเป6นวิธีการท่ีสามารถ

นําไปประยุกต?ใช�ได�อีกหลายแบบ

 

จะได�ภาพและข�อความท่ีต�องท่ีต�องการ จากน้ันทําการแปลงไฟล?ตามขั้นตอนท่ีได�กล�าวมา

เป6นวิธีการของการทําภาพแบบกลุ�ม คือทําภาพทีเดียวคร้ังละหลายๆ ภาพเพียงไม�กี่

สามารถนําไปใช�ในกรณีท่ีต�องการทําภาพเป6นภาพชุดเดียวกัน ซึ่งเป6นวิธีการท่ีสามารถ

นําไปประยุกต?ใช�ได�อีกหลายแบบ 

 

 

 

 

 

 

จะได�ภาพและข�อความท่ีต�องท่ีต�องการ จากน้ันทําการแปลงไฟล?ตามขั้นตอนท่ีได�กล�าวมา 

เป6นวิธีการของการทําภาพแบบกลุ�ม คือทําภาพทีเดียวคร้ังละหลายๆ ภาพเพียงไม�กี่

สามารถนําไปใช�ในกรณีท่ีต�องการทําภาพเป6นภาพชุดเดียวกัน ซึ่งเป6นวิธีการท่ีสามารถ



 

 

 

คําช้ีแจง ให�นักเรียนตอบคําถามต�อไปน้ี โดยเขียนคําตอบลงในแบบฝ<กปฏิบัติ

  

 ให�นักเรียนแก�ไขภาพหลายๆ ภาพในคร้ังเดียว คนละ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

ให�นักเรียนตอบคําถามต�อไปน้ี โดยเขียนคําตอบลงในแบบฝ<กปฏิบัติ 

ให�นักเรียนแก�ไขภาพหลายๆ ภาพในคร้ังเดียว คนละ 1 ไฟล? ในโปรแกรม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ไฟล? ในโปรแกรม PhotoScape 
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คําช้ีแจง ให�นักเรียนตอบคําถามต�อไปน้ี โดยเขียนคําตอบลงในแบบฝ<กปฏิบัติ
 

 

 

 ให�นักเรียนแก�ไขภาพหลายๆ ภาพในคร้ังเดียว คนละ 

พร�อมท้ังอธิบายขั้นตอน  (10 คะแนน
 

 

1. เข�าโปรแกรม PhotoScape

2. เข�าสู%หน�าแรกของโปรแกรม 

3. เปDดโฟลเดอร"ภาพท่ีต�องการจะจัดทําภาพ

4. คลิกลากรูปท่ีต�องการไว�ท่ีช%องว%างด�านบน  โดยสามารถ เลือกกรอบ  ย%อ

กําหนดขอบ และความโค�งได�  

5. เพ่ิมวัตถุหรือข�อความเข�ามาในภาพได�  โดยคลิกท่ีปุ?ม

6. เม่ือตั้งค%าตามความต�องการแล�ว  กดปุ?มเปล่ียนแปลงท้ังหมด  ทําให�ภาพท่ีถูกเลือกมาท้ังหมด  

จะได�ตามการตั้งค%าเหมือนกันทุกรูป

7. แต%ถ�าต�องการทําเพียงภาพเดียว  เม่ือตั้งค%าเสร็จแล�ว กดปุ?ม แปลง ภาพปTจจุบน

8. บันทึกภาพ  โดยเลือกโฟลเดอร"ปลายทาง

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หรือขึ้นอยู%กับ

ให�นักเรียนตอบคําถามต�อไปน้ี โดยเขียนคําตอบลงในแบบฝ<กปฏิบัติ 

ให�นักเรียนแก�ไขภาพหลายๆ ภาพในคร้ังเดียว คนละ 1 ไฟล? ในโปรแกรม 

คะแนน) 

PhotoScape 

หน�าแรกของโปรแกรม  เลือกเข�าหน�าต%างการแก�ไขภาพเป<นกลุ%ม      

เปDดโฟลเดอร"ภาพท่ีต�องการจะจัดทําภาพ 

คลิกลากรูปท่ีต�องการไว�ท่ีช%องว%างด�านบน  โดยสามารถ เลือกกรอบ  ย%อ-ขยายภาพ            

เพ่ิมวัตถุหรือข�อความเข�ามาในภาพได�  โดยคลิกท่ีปุ?ม  เพ่ิมวัตถุ 

เม่ือตั้งค%าตามความต�องการแล�ว  กดปุ?มเปล่ียนแปลงท้ังหมด  ทําให�ภาพท่ีถูกเลือกมาท้ังหมด  

จะได�ตามการตั้งค%าเหมือนกันทุกรูป 

แต%ถ�าต�องการทําเพียงภาพเดียว  เม่ือตั้งค%าเสร็จแล�ว กดปุ?ม แปลง ภาพปTจจุบน

บันทึกภาพ  โดยเลือกโฟลเดอร"ปลายทางท่ีจะบันทึกภาพ  กําหนดช่ือ เสร็จแล�วคลิกบันทึก

หรือขึ้นอยู%กับดุลยพินิจของครูผู�สอน

ไฟล? ในโปรแกรม PhotoScape 

        

ขยายภาพ            

เม่ือตั้งค%าตามความต�องการแล�ว  กดปุ?มเปล่ียนแปลงท้ังหมด  ทําให�ภาพท่ีถูกเลือกมาท้ังหมด  

แต%ถ�าต�องการทําเพียงภาพเดียว  เม่ือตั้งค%าเสร็จแล�ว กดปุ?ม แปลง ภาพปTจจุบน 

ท่ีจะบันทึกภาพ  กําหนดช่ือ เสร็จแล�วคลิกบันทึก 

ดุลยพินิจของครูผู�สอน 



เอกสารประกอบการเรียน
คําช้ีแจง ให�นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต�องที่สดุเพียงคําตอบเดียว
 

 1. เมื่อต�องการปรับความเข�มของแสงให�กับภาพจะกดที่ปุ?มใด
  ก. ฟSลเตอร? 
  ข. หน�าหลัก 
  ค. เพ่ิมวัตถุ 
  ง. แก�ไขภาพ 
 

2. หลังจากลากภาพเป<นกลุ%มที่จะนํามาแก�ไขแล�วสิ่งที่ต�องทําในลําดับต%อไปคือข�อใด
  ก. เพ่ิมความคมชัดให�ภาพ
  ข. เพ่ิมสีฉากพ้ืนหลัง
  ค. เพ่ิมแสงให�ภาพ
  ง. ตั้งค�าขนาดของภาพ ใส�กรอบ และความโค�ง
 

3. เพราะเหตุใดการแก�ไขหลายๆ
และแนวนอนพร�อมกัน

  ก. ความโค�งของภาพไม�เท�ากัน
  ข. ความคมชัดของภาพไม�เท�ากัน
  ค. พิกัดของภาพ
  ง. ความเข�มของสีภาพ
 

4. โฟลเดอร"ภาพที่จะนํามาแก�ไขจะอยู%ทางด�านใด
  ก. ซ�ายมือ 
  ข. ขวามือ 
  ค. ด�านบน 
  ง. ด�านล�าง 
 

 

 
 

เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 11  การแก�ไขภาพหลายๆ ภาพในคร้ังเดียว
ให�นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต�องที่สดุเพียงคําตอบเดียว 

เมื่อต�องการปรับความเข�มของแสงให�กับภาพจะกดที่ปุ?มใด 

หลังจากลากภาพเป<นกลุ%มที่จะนํามาแก�ไขแล�วสิ่งที่ต�องทําในลําดับต%อไปคือข�อใด
เพ่ิมความคมชัดให�ภาพ 
เพ่ิมสีฉากพ้ืนหลัง 
เพ่ิมแสงให�ภาพ 
ตั้งค�าขนาดของภาพ ใส�กรอบ และความโค�ง 

เพราะเหตุใดการแก�ไขหลายๆ ภาพในคร้ังเดียว จึงไม%สามารถทําภาพทั้งในแนวตั้ง
และแนวนอนพร�อมกัน 

ความโค�งของภาพไม�เท�ากัน 
ความคมชัดของภาพไม�เท�ากัน 
พิกัดของภาพไม�เท�ากัน 
ความเข�มของสีภาพไม�เท�ากัน 

โฟลเดอร"ภาพที่จะนํามาแก�ไขจะอยู%ทางด�านใด 

ภาพในคร้ังเดียว 

หลังจากลากภาพเป<นกลุ%มที่จะนํามาแก�ไขแล�วสิ่งที่ต�องทําในลําดับต%อไปคือข�อใด 

ภาพในคร้ังเดียว จึงไม%สามารถทําภาพทั้งในแนวตั้ง



5. การแก�ไขภาพหลายๆ
  ก. แก�ไขภาพ 
  ข. แก�ไขภาพเป6นกลุ�ม
  ค. ถ�ายภาพหน�าจอ
  ง. การเปล่ียนช่ือไฟล?
 

 6. ถ�าต�องการเพ่ิมตัวอักษรในภาพบางภาพ เมื่อเพ่ิมแล�วคลิกปุ?มใด
  ก. คลิกท่ีฟSลเตอร?
  ข. คลิกท่ีเพ่ิมวัตถุ
  ค. คลิกท่ีแปลง 
  ง. คลิกท่ีแปลง 
 

7. เมื่อบันทึกการแปลงไฟล"ทั้งหมดเรียบร�อยแล�ว 
อย%างไร 

  ก. คลิกเลือกภาพด�านบนท้ังหมด แล�วกด 
  ข. คลิกเลือกภาพด�านบนท้ังหมด แล�วกด 
  ค. คลิกเลือกภาพด�านบนท้ังหมด แล�วกด 
  ง.  คลิกเลือกภาพด�านบนท้ังหมด แล�วกด 
 

8. เมื่อเรากําหนดค%าต%างๆที่ต�องการแล�วจะอย%างไร เพ่ือให�ภาพทั้งหมดเป<นอย%างที่เรา
ต�องการ 

  ก. คลิกท่ีฟSลเตอร?
  ข. คลิกท่ีเพ่ิมวัตถุ
  ค. คลิกท่ีแปลง 
  ง. คลิกท่ีแปลง 
 

 9. ในกรณีพิมพ"ตัวอักษรแล�วไม%ปรากฏในภาพจะตั้งบริเวณตรึงตําแหน%งเป<นอย%างไร
  ก. X=O,Y=O 
  ข. X=1,Y=2 
  ค. X=2,Y=2 
  ง. X=3,Y=3 

การแก�ไขภาพหลายๆ ภาพในคร้ังเดียว ต�องเลือกคลิกที่หน�าต%างใด

แก�ไขภาพเป6นกลุ�ม 
ถ�ายภาพหน�าจอ 
การเปล่ียนช่ือไฟล? 

ถ�าต�องการเพ่ิมตัวอักษรในภาพบางภาพ เมื่อเพ่ิมแล�วคลิกปุ?มใด 
คลิกท่ีฟSลเตอร? 
คลิกท่ีเพ่ิมวัตถุ 

 ท้ังหมด 
ภาพปOจจุบัน 

เมื่อบันทึกการแปลงไฟล"ทั้งหมดเรียบร�อยแล�ว หากต�องการภาพกลุ%มใหม%จะทํา

คลิกเลือกภาพด�านบนท้ังหมด แล�วกด Backspace ท่ีคีย?บอร?ด
คลิกเลือกภาพด�านบนท้ังหมด แล�วกด Caps lock ท่ีคีย?บอร?ด
คลิกเลือกภาพด�านบนท้ังหมด แล�วกด Delete ท่ีคีย?บอร?ด 
คลิกเลือกภาพด�านบนท้ังหมด แล�วกด Enter ท่ีคีย?บอร?ด 

เมื่อเรากําหนดค%าต%างๆที่ต�องการแล�วจะอย%างไร เพ่ือให�ภาพทั้งหมดเป<นอย%างที่เรา

คลิกท่ีฟSลเตอร? 
คลิกท่ีเพ่ิมวัตถุ 

 ท้ังหมด 
ภาพปOจจุบัน 

ในกรณีพิมพ"ตัวอักษรแล�วไม%ปรากฏในภาพจะตั้งบริเวณตรึงตําแหน%งเป<นอย%างไร

ภาพในคร้ังเดียว ต�องเลือกคลิกที่หน�าต%างใด 

 

หากต�องการภาพกลุ%มใหม%จะทํา

ท่ีคีย?บอร?ด 
ท่ีคีย?บอร?ด 

 

เมื่อเรากําหนดค%าต%างๆที่ต�องการแล�วจะอย%างไร เพ่ือให�ภาพทั้งหมดเป<นอย%างที่เรา

ในกรณีพิมพ"ตัวอักษรแล�วไม%ปรากฏในภาพจะตั้งบริเวณตรึงตําแหน%งเป<นอย%างไร 



 
 10. ถ�าต�องการเพ่ิมภาพการ"ตูนให�กับภาพควรกดที่ปุ?มใด
  ก. ฟSลเตอร?เลือกเพ่ิมการ?ตูน
  ข. หน�าหลักเลือกเพ่ิมการ?ตูน
  ค. เพ่ิมวัตถุเลือกเพ่ิมการ?ตูน
  ง. แก�ไขภาพเลือกเพ่ิมการ?ตูน
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

ถ�าต�องการเพ่ิมภาพการ"ตูนให�กับภาพควรกดที่ปุ?มใด 
ฟSลเตอร?เลือกเพ่ิมการ?ตูน 
หน�าหลักเลือกเพ่ิมการ?ตูน 
เพ่ิมวัตถุเลือกเพ่ิมการ?ตูน 
แก�ไขภาพเลือกเพ่ิมการ?ตูน 

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

           10. ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

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

           10. ค 

 

 

 

 

 

 

 



 

การประเมินผล 

แบบทดสอบก%อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

สรุปคะแนน

ทดสอบก%อนเรียน
ข�อท่ี ก ข 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 

 

ช่ือ …………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

 

…………………………………………………………เลขที่ ……………  ช้ันประถมศึกษาปYที่ 

สรุปผล 
พัฒนา ไม%พัฒนา 

  
  

เรียน 
 ง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ช้ันประถมศึกษาปYที่ 6 ห�อง ….. 
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