
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        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 13 

เฉลยแบบฝ)กหัด 14 

แบบทดสอบหลังเรียน 15 

เฉลยแบบทดสอบก%อนเรียน 18 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 19 

บรรณานุกรม 21 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  จากเฉลยท�ายเล�ม
6. สรุปผลคะแนนลงในกระดาษคําตอบ  เพ่ือทราบผลการเรียน และการพั
7. มีความซื่อสัตย?ต�อตนเอง

หลังเรียน 
 

เอกสารประกอบการเรียนกลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เทคโนโล ยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร เ ร่ืองโปรแกรม PhotoScape สําหรับนัก เ รียน

เพ่ือให�ดําเนินการจัดการเรียน  การสอนบรรลุวัตถุประสงค? และ

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

ทําแบบทดสอบก�อนเรียน  จํานวน 10 ข�อ ใช�เวลา 5 นาที  ลงในกระดาษคําตอบ
าเน้ือหาสาระจากใบความรู�  ปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับขั้นตอน มีความกระตือรือร�น

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 และการพั
มีความซื่อสัตย?ต�อตนเองในขณะทําใบงาน  แบบทดสอบก�อนเรียน และแบบทดสอบ 

เอกสารประกอบการเรียนกลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระท่ี 3 
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 

ในขณะทําใบงาน  แบบทดสอบก�อนเรียน และแบบทดสอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

อย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

1. นําเสนอข�อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยเลือกใช�ซอฟต?

2. ใช�คอมพิวเตอร?ช�วยสร�าง ช้ิ

อย�างมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบ

มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวการย�อ ขยายรูปภาพ ใส�กรอบและตัวอักษรในรูปภาพ ในงาน

โปรแกรม PhotoScape 

1. บอกวิธีการย�อ ขยายรูปภาพ ใส�กรอบและตัวอักษรในรูปภาพได�

2. มีทักษะในการย�อ ขยายรูปภาพ ใส�กรอบและตัวอักษรในรูปภาพได�

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

อย�างมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบ 

มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวการย�อ ขยายรูปภาพ ใส�กรอบและตัวอักษรในรูปภาพ ในงาน

บอกวิธีการย�อ ขยายรูปภาพ ใส�กรอบและตัวอักษรในรูปภาพได� 

มีทักษะในการย�อ ขยายรูปภาพ ใส�กรอบและตัวอักษรในรูปภาพได� 

เข� าใจ เ ห็นคุณค�า และใช�กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ                   

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

นงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทําในชี วิตประจําวัน             

มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวการย�อ ขยายรูปภาพ ใส�กรอบและตัวอักษรในรูปภาพ ในงาน                   



 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 
คําช้ีแจง ให�นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต�องที่สดุเพียงคําตอบเดียว
 

1. ถ�านักเรียนต�องการย%อ
  ก.  
  ข.  
  ค.  
  ง.   
  

2. การตั้งช่ือโฟลเดอร"ภาพเป9นภาษาใด
  ก. ภาษาจีน 
  ข. ภาษาไทย 
  ค. ภาษาลาว 
  ง. ภาษาอังกฤษ
 

3. เมื่อเป;ดโฟลเดอร"ภาพที่เราต�องการ ใต�ภาพจะแสดงรายละเอียดของภาพอะไรบ�าง
  ก. ขนาดของรูปภาพ ช่ือภาพ และช่ือไฟล?
  ข. ขนาดของรูปภาพ ช่ือภาพ และโฟลเดอร?
  ค. ขนาดของรูปภาพ ขนาดไฟล?
  ง. ขนาดของรูปภาพ ช่ือภาพ และขนาดไฟล?
 

4. ถ�านักเรียนต�องการขยายภาพนักเรียนจะทําอย%างไร
  ก. คลิกท่ีปุTม ย�อ
  ข. คลิกท่ีปุTม ย�อ
  ค. คลิกท่ีปุTม ย�อ
  ง. คลิกท่ีปุTม ย�อ
 
 

ชุดที่ 4 การย%อ ขยายรูปภาพ ใส%กรอบและตัวอักษรในรูปภาพ
ให�นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต�องที่สดุเพียงคําตอบเดียว 

ถ�านักเรียนต�องการย%อ/ขยายภาพนักเรียนควรคลิกที่หน�าต%างใด 

ฟลเดอร"ภาพเป9นภาษาใด 

ภาษาอังกฤษ 

เมื่อเป;ดโฟลเดอร"ภาพที่เราต�องการ ใต�ภาพจะแสดงรายละเอียดของภาพอะไรบ�าง
ขนาดของรูปภาพ ช่ือภาพ และช่ือไฟล? 
ขนาดของรูปภาพ ช่ือภาพ และโฟลเดอร? 
ขนาดของรูปภาพ ขนาดไฟล? และช่ือไฟล? 
ขนาดของรูปภาพ ช่ือภาพ และขนาดไฟล? 

ถ�านักเรียนต�องการขยายภาพนักเรียนจะทําอย%างไร 
คลิกท่ีปุTม ย�อ/ขยาย แล�วตั้งช่ือไฟล? คลิกเคร่ืองหมายถูก 
คลิกท่ีปุTม ย�อ/ขยาย แล�วตั้งช่ือโฟลเดอร? คลิกเคร่ืองหมายถูก
คลิกท่ีปุTม ย�อ/ขยาย แล�วตั้งช่ือภาพ คลิกเคร่ืองหมายถูก 
คลิกท่ีปุTม ย�อ/ขยาย แล�วพิมพ?ขนาดท่ีต�องการลงไป คลิกเคร่ืองหมายถูก

การย%อ ขยายรูปภาพ ใส%กรอบและตัวอักษรในรูปภาพ 

 

เมื่อเป;ดโฟลเดอร"ภาพที่เราต�องการ ใต�ภาพจะแสดงรายละเอียดของภาพอะไรบ�าง 

ขยาย แล�วตั้งช่ือโฟลเดอร? คลิกเคร่ืองหมายถูก  
  

ขยาย แล�วพิมพ?ขนาดท่ีต�องการลงไป คลิกเคร่ืองหมายถูก 



 
 5. ถ�าต�องการใส%กรอบภาพควรทําอย%างไร
  ก. คลิกท่ีปุTมเพ่ิมวัตถุแล�วเลือกกรอบท่ีต�องการ 
  ข. คลิกท่ีปุTมเมนู
  ค. คลิกท่ีปุTมลบมุมแล�วเลือกกรอบท่ีต�องการ
  ง. คลิกท่ีปุTมรวมภาพและกอรบแล�วเลือกกรอบท่ีต�องการ
 

 6. การเขียนตัวอักษรลงบนภาพต�องไปที่ปุ@มตัวอักษรใด
  ก. T 
  ข. H 
  ค. M 
  ง. P 

 7. เมื่อนักเรียนต�องการเขียนความลงบนภาพจะเลือกคลิกที่ปุ@มใดเรียงตามลาํดับ
  ก. เพ่ิมวัตถุ 
  ข. เลือกรูปแบบตัวอักษร     เพ่ิมวัตถุ      
  ค. พิมพ?ตัวอักษร      เพ่ิมวัตถุ     
  ง. เพ่ิมวัตถุ      
 

 8. ถ�าต�องการเพ่ิมความหนาของเส�นกรอบควรคลิกที่ปุ@มใด
  ก. เพ่ิมวัตถุ 
  ข. เส�นขอบ 
  ค. เส�นกรอบ 
  ง. กรอบรูป 
 

 9. ข�อใดต%อไปน้ีไม%มใีนหน�าต%างแก�ไขภาพ
  ก. วัตถุ 
  ข. ตัดภาพ 
  ค. กรอบรูป 
  ง. เส�นขอบ 
 

ถ�าต�องการใส%กรอบภาพควรทําอย%างไร 
คลิกท่ีปุTมเพ่ิมวัตถุแล�วเลือกกรอบท่ีต�องการ  
คลิกท่ีปุTมเมนูหลักแล�วเลือกกรอบท่ีต�องการ 
คลิกท่ีปุTมลบมุมแล�วเลือกกรอบท่ีต�องการ 
คลิกท่ีปุTมรวมภาพและกอรบแล�วเลือกกรอบท่ีต�องการ 

การเขียนตัวอักษรลงบนภาพต�องไปที่ปุ@มตัวอักษรใด 

เมื่อนักเรียนต�องการเขียนความลงบนภาพจะเลือกคลิกที่ปุ@มใดเรียงตามลาํดับ
 T      เลือกรูปแบบตัวอักษร     พิมพ?ตัวอักษร      ตกลง

เลือกรูปแบบตัวอักษร     เพ่ิมวัตถุ      T       พิมพ?ตัวอักษร       ตกลง
พิมพ?ตัวอักษร      เพ่ิมวัตถุ     T       เลือกรูปแบบตัวอักษร       ตกลง
เพ่ิมวัตถุ      เลือกรูปแบบตัวอักษร     T      พิมพ?ตัวอักษร       ตกลง

ถ�าต�องการเพ่ิมความหนาของเส�นกรอบควรคลิกที่ปุ@มใด 

ในหน�าต%างแก�ไขภาพ 

เมื่อนักเรียนต�องการเขียนความลงบนภาพจะเลือกคลิกที่ปุ@มใดเรียงตามลาํดับ 
เลือกรูปแบบตัวอักษร     พิมพ?ตัวอักษร      ตกลง 

พิมพ?ตัวอักษร       ตกลง 
เลือกรูปแบบตัวอักษร       ตกลง 

พิมพ?ตัวอักษร       ตกลง  



 
 10. การบันทึกภาพเป9นช่ือใหม%ที่ตั้งข้ึน
  ก. บันทึก 
  ข. บันทึกเป6น 
  ค. บันทึกในไฟล?
  ง. บันทึกในโฟลเดอร?

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบันทึกภาพเป9นช่ือใหม%ที่ตั้งข้ึน  จะเลือกคลิกที่ปุ@มใด 

บันทึกในไฟล? 
บันทึกในโฟลเดอร? 

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



 

 

 

 

 

การย%อ – ขยายรูปภาพ ใส%กรอบและตัวอักษรในรูปภาพ

 

 เราจะมาย�อขนาดรูปภาพ ใส�กรอบ 

ด�วยการใส�กรอบและข�อความให�กับรูปภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขยายรูปภาพ ใส%กรอบและตัวอักษรในรูปภาพ 

เราจะมาย�อขนาดรูปภาพ ใส�กรอบ และตัวอักษรในรูปภาพและ

ด�วยการใส�กรอบและข�อความให�กับรูปภาพ 

และเพ่ิมความสวยงาม              



คลิกเมาส?ท่ี icon แก�ไขภาพ
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 เป[ดโฟลเดอร?ท่ีมีภาพท่ีเราต�องการแก�ไข และคลิกท่ีรูป

ใต�ภาพจะมีรายละเอียดของภาพ ได�แก�ขนาดของรูปภาพ ขนาดไฟล? และช่ือไฟล?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก�ไขภาพ  

เป[ดโฟลเดอร?ท่ีมีภาพท่ีเราต�องการแก�ไข และคลิกท่ีรูปภาพน้ัน จะแสดงภาพน้ันบนหน�าจอ

ภาพจะมีรายละเอียดของภาพ ได�แก�ขนาดของรูปภาพ ขนาดไฟล? และช่ือไฟล?

คลิกเข�าสู% 

หน�าต%างแก�ไขภาพ 

รายละเอียด

ของภาพ

จะแสดงภาพน้ันบนหน�าจอ

ภาพจะมีรายละเอียดของภาพ ได�แก�ขนาดของรูปภาพ ขนาดไฟล? และช่ือไฟล? 

รายละเอียด 

ของภาพ 



� คลิกที่ปุ@ม ย%อ/ขยาย และพิมพ"ขนาดที่ต�องการลงไป
คงอัตราส�วนเดิม หากไม�ต�องการให�รูปมีอัตราส�วนความกว�าง ความยาวผิดไปจากขนาดเดิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 � การใส%กรอบให�รูปภาพ
ท่ีต�องการ และถ�าต�องการเพ่ิมความหนาและสีของเส�นกรอบ ให�คลิกท่ีเส�นขอบ แล�วสีและ
ความหนาของเส�นขอบของกรอบรูปได�ต�องการ
 
 

 

 

 

 

 

 

� พิมพ"ขนาด

ที่ต�องการ

คลิกหากต�องการ

คงอัตราส%วนเดิม 

ขยาย และพิมพ"ขนาดที่ต�องการลงไป คลิกเคร่ืองหมายถูกในช�อง
หากไม�ต�องการให�รูปมีอัตราส�วนความกว�าง ความยาวผิดไปจากขนาดเดิม

การใส%กรอบให�รูปภาพ โดยคลิกเลือกรวมภาพและกรอบ แล�วคลิกเลือกกรอบ
และถ�าต�องการเพ่ิมความหนาและสีของเส�นกรอบ ให�คลิกท่ีเส�นขอบ แล�วสีและ

ความหนาของเส�นขอบของกรอบรูปได�ต�องการ 

� คลิก 

พิมพ"ขนาด

ที่ต�องการ 

เลือกรูปแบบกรอบ

ตามต�องการ 

คลิกเคร่ืองหมายถูกในช�อง                  
หากไม�ต�องการให�รูปมีอัตราส�วนความกว�าง ความยาวผิดไปจากขนาดเดิม 

โดยคลิกเลือกรวมภาพและกรอบ แล�วคลิกเลือกกรอบ          
และถ�าต�องการเพ่ิมความหนาและสีของเส�นกรอบ ให�คลิกท่ีเส�นขอบ แล�วสีและ            



� เพ่ิมข�อความให�กับรูปภาพโดยคลิกท่ีปุTม

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากน้ันคลิกท่ีตัว T ดังภาพ เพ่ือเพ่ิมการพิมพ?ตัวอักษรลงบนภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� พิมพ"ข�อความ
ท่ีต�องการ 

� คลิก 

เลือกเส�นรอบ
ตัวอักษร 

ให�กับรูปภาพโดยคลิกท่ีปุTม  เพ่ิมวัตถุ 

ดังภาพ เพ่ือเพ่ิมการพิมพ?ตัวอักษรลงบนภาพ 

เพ่ิมวัตถุ 

เลือกเส�นรอบ

� เลือกรูปแบบ 
ขนาด และสี

ตัวอักษร 



เม่ือคลิกท่ีตัว T ตามภาพด�านบน จะขึ้นไดอะล็อกบล็อก พิมพ?ข�อความ สามารถเลือก
แบบอักษร ขนาด ความทึบ (การโปร�งแสง
ขอบเงา สีของเงา ขนาดของทิศทางของเงา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือทําเสร็จเรียบร�อยแล�วคลิกท่ีตกลง ก็จะได�ตัวอักษรตามท่ีตั้งค�า สามารถจับเล่ือนไปวาง
ในท่ีท่ีต�องการ หมุน หรือย�อขยายได�
 
 

 

 

 

 

 

ลากข�อความไปใส%ในท่ี
ท่ีต�องการ สามารถ         

ย%อ ขยาย หรือหมุนได�

ตามภาพด�านบน จะขึ้นไดอะล็อกบล็อก พิมพ?ข�อความ สามารถเลือก
การโปร�งแสง) เส�นรอบตัวอักษร ความหนาของเส�น

อบเงา สีของเงา ขนาดของทิศทางของเงา  

เม่ือทําเสร็จเรียบร�อยแล�วคลิกท่ีตกลง ก็จะได�ตัวอักษรตามท่ีตั้งค�า สามารถจับเล่ือนไปวาง
ในท่ีท่ีต�องการ หมุน หรือย�อขยายได� 

ลากข�อความไปใส%ในท่ี 
         

ย%อ ขยาย หรือหมุนได� 

ตามภาพด�านบน จะขึ้นไดอะล็อกบล็อก พิมพ?ข�อความ สามารถเลือก  
เส�นรอบตัวอักษร ความหนาของเส�นขอบ สีของเส�น

เม่ือทําเสร็จเรียบร�อยแล�วคลิกท่ีตกลง ก็จะได�ตัวอักษรตามท่ีตั้งค�า สามารถจับเล่ือนไปวาง



เม่ือทําเสร็จเรียบร�อยแล�วคลิกท่ีบันทึก สามารถเลือกบันทึก บันทึกในโฟลเดอร? หรือ
บันทึกเป6น ความแตกต�างของ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

- บันทึก จะบันทึกในโฟลเดอร?เดิม ช่ือไฟล?เดิม แต�ภาพต�นฉบับจะถูกเก็บไว�ในโฟลเดอร?

ท่ีชื่อว�า Originals ซึ่งโปรแกรมสร�างขึ้นให�โดยอัตโนมัติ

- บันทึกในโฟลเดอร"
เก็บรูปภาพท่ีทําขึ้น หากเราไม�สร�างใหม� รูปน้ีจะถูกบันทึ
ไดร?ฟ C 

- บันทึกเป9น สามารถตั้งช่ือไฟล?ใหม� และเลือกโฟลเดอร?ท่ีเก็บภาพได�จะเลือกแบบไหน

ก็แล�วแค�ความสะดวกและความต�องการ
 

 

 

 

เม่ือทําเสร็จเรียบร�อยแล�วคลิกท่ีบันทึก สามารถเลือกบันทึก บันทึกในโฟลเดอร? หรือ
3 ปุTม คือ 

จะบันทึกในโฟลเดอร?เดิม ช่ือไฟล?เดิม แต�ภาพต�นฉบับจะถูกเก็บไว�ในโฟลเดอร?

ซึ่งโปรแกรมสร�างขึ้นให�โดยอัตโนมัติ 

บันทึกในโฟลเดอร"ท่ีเรากําหนดขึ้นเอง ช่ือไฟล?เดิม สามารถสร�างโฟลเดอร?ใหม�มา

เก็บรูปภาพท่ีทําขึ้น หากเราไม�สร�างใหม� รูปน้ีจะถูกบันทึกไว�ในโฟลเดอร? 

สามารถตั้งช่ือไฟล?ใหม� และเลือกโฟลเดอร?ท่ีเก็บภาพได�จะเลือกแบบไหน

ก็แล�วแค�ความสะดวกและความต�องการ 

เม่ือทําเสร็จเรียบร�อยแล�วคลิกท่ีบันทึก สามารถเลือกบันทึก บันทึกในโฟลเดอร? หรือ 

จะบันทึกในโฟลเดอร?เดิม ช่ือไฟล?เดิม แต�ภาพต�นฉบับจะถูกเก็บไว�ในโฟลเดอร?

ท่ีเรากําหนดขึ้นเอง ช่ือไฟล?เดิม สามารถสร�างโฟลเดอร?ใหม�มา

กไว�ในโฟลเดอร? output ท่ี          

สามารถตั้งช่ือไฟล?ใหม� และเลือกโฟลเดอร?ท่ีเก็บภาพได�จะเลือกแบบไหน



ก�อนบันทึกจะมีให�เลือกระดับคุณภาพของภาพ จะมี 
หากต�องการภาพท่ีมีขนาดไฟล?ไม�ใหญ�นัก สามารถลดระดับคุณภาพลงมาได� ขนาดของไฟล?
ก็จะเล็กลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JPEG (Joint Photographic
   คือรูปแบบการบีบอัดแฟfมภาพแบบสูญเสีย โดยยังให�เสียความละเอียดน�อยท่ีสุด รูปแบบ
แฟfม JPEG นี้ เป6นรูปแบบแฟfมท่ีใช�กันในการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนรูปภาพบนเว็บไซต?
มากท่ีสุด โดยเฉพาะภาพถ�าย เนื่องจากสามารถเก็บความละเอียดสูงได�โดยใช�ขนาดไฟล?
ท่ีเล็ก 
 

ก�อนบันทึกจะมีให�เลือกระดับคุณภาพของภาพ จะมี % บอกคุณภาพ และขนาดของภาพ 
หากต�องการภาพท่ีมีขนาดไฟล?ไม�ใหญ�นัก สามารถลดระดับคุณภาพลงมาได� ขนาดของไฟล?

Photographic Experts Group ) 
คือรูปแบบการบีบอัดแฟfมภาพแบบสูญเสีย โดยยังให�เสียความละเอียดน�อยท่ีสุด รูปแบบ

นี้ เป6นรูปแบบแฟfมท่ีใช�กันในการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนรูปภาพบนเว็บไซต?
มากท่ีสุด โดยเฉพาะภาพถ�าย เนื่องจากสามารถเก็บความละเอียดสูงได�โดยใช�ขนาดไฟล?

เลือกเพ่ือปรับระดับ
คุณภาพของภาพ

บอกคุณภาพ และขนาดของภาพ 
หากต�องการภาพท่ีมีขนาดไฟล?ไม�ใหญ�นัก สามารถลดระดับคุณภาพลงมาได� ขนาดของไฟล?         

คือรูปแบบการบีบอัดแฟfมภาพแบบสูญเสีย โดยยังให�เสียความละเอียดน�อยท่ีสุด รูปแบบ
นี้ เป6นรูปแบบแฟfมท่ีใช�กันในการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนรูปภาพบนเว็บไซต? 

มากท่ีสุด โดยเฉพาะภาพถ�าย เนื่องจากสามารถเก็บความละเอียดสูงได�โดยใช�ขนาดไฟล?    

เลือกเพ่ือปรับระดับ
คุณภาพของภาพ 



 

 

 

คําช้ีแจง ให�นักเรียนตอบคําถามต�อไปน้ี โดยเขียนคําตอบลงในแบบฝ<กปฏิบัติ

  

 ให�นักเรียนฝ<กย�อ ขยายรูปภาพ ใส�กรอบและตัวอักษรในรูปภาพ โดยใช�โปรแกรม 

PhotoScape คนละ 1 ภาพ พร�อมท้ังอธิบายขั้นตอน
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ให�นักเรียนตอบคําถามต�อไปน้ี โดยเขียนคําตอบลงในแบบฝ<กปฏิบัติ 

ให�นักเรียนฝ<กย�อ ขยายรูปภาพ ใส�กรอบและตัวอักษรในรูปภาพ โดยใช�โปรแกรม 

ภาพ พร�อมท้ังอธิบายขั้นตอน  (10 คะแนน) 
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ให�นักเรียนฝ<กย�อ ขยายรูปภาพ ใส�กรอบและตัวอักษรในรูปภาพ โดยใช�โปรแกรม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

คําช้ีแจง ให�นักเรียนตอบคําถามต�อไปน้ี โดยเขียนคําตอบลงในแบบฝ<กปฏิบัติ

  

ให�นักเรียนฝ<กย�อ ขยายรูปภาพ ใส�กรอบและตัวอักษรในรูปภาพ โดยใช�โปรแกรม 
    PhotoScape คนละ 1 ภาพ 
  

1. เข�าโปรแกรม PhotoScape

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

3. เป;ดโฟลเดอร"ภาพที่ต�องการจะแก�ไข

4. คลิกที่ปุ@ม ย%อ/ขยาย และพิมพ"ขนาดที่ต�องการลงไป 

5. ใส%กรอบให� รูปภาพ โดยคลิกเลือกรวมภาพและกรอบ 

ที่ต�องการ 

6. เพ่ิมข�อความให�กับรูปภาพโดยคลิกที่ปุ@ม  เพ่ิมวัตถุ จากน้ันคลิกที่ตัว 

เพ่ือเพ่ิมการพิมพ"ตัวอักษรลงบนภาพ  สามารถเลือก  แบบอัก

แสง)   เส�นรอบตัวอักษร ความหนาของเส�น

ทิศทางของเงา 

7. บันทึกภาพ  โดยเลือกโฟลเดอร"ปลายทางที่จะบันทึกภาพ  กําหนดช่ือ เสร็จแล�วคลิก

บันทึก 

หรือขึ้นอยู%กับ

ให�นักเรียนตอบคําถามต�อไปน้ี โดยเขียนคําตอบลงในแบบฝ<กปฏิบัติ 

ให�นักเรียนฝ<กย�อ ขยายรูปภาพ ใส�กรอบและตัวอักษรในรูปภาพ โดยใช�โปรแกรม 
ภาพ  พร�อมท้ังอธิบายขั้นตอน  (10 คะแนน) 

PhotoScape 

เข�าสู%หน�าแรกของโปรแกรม  เลือกเข�าหน�าต%างแก�ไขภาพ       

เป;ดโฟลเดอร"ภาพที่ต�องการจะแก�ไข 

ขยาย และพิมพ"ขนาดที่ต�องการลงไป  

ปภาพ โดยคลิกเลือกรวมภาพและกรอบ แล�วคลิกเลือกกรอบ  

เพ่ิมข�อความให�กับรูปภาพโดยคลิกที่ปุ@ม  เพ่ิมวัตถุ จากน้ันคลิกที่ตัว 

เพ่ือเพ่ิมการพิมพ"ตัวอักษรลงบนภาพ  สามารถเลือก  แบบอักษร ขนาด ความทึบ 

เส�นรอบตัวอักษร ความหนาของเส�นขอบ สีของเส�นขอบเงา สีของเงา ขนาดของ

บันทึกภาพ  โดยเลือกโฟลเดอร"ปลายทางที่จะบันทึกภาพ  กําหนดช่ือ เสร็จแล�วคลิก

 

 

 

 

 

 

 

หรือขึ้นอยู%กับดุลยพินิจของครูผู�สอน

 

ให�นักเรียนฝ<กย�อ ขยายรูปภาพ ใส�กรอบและตัวอักษรในรูปภาพ โดยใช�โปรแกรม     

แล�วคลิกเลือกกรอบ             

เพ่ิมข�อความให�กับรูปภาพโดยคลิกที่ปุ@ม  เพ่ิมวัตถุ จากน้ันคลิกที่ตัว T ดังภาพ            

ษร ขนาด ความทึบ (การโปร%ง

อบเงา สีของเงา ขนาดของ

บันทึกภาพ  โดยเลือกโฟลเดอร"ปลายทางที่จะบันทึกภาพ  กําหนดช่ือ เสร็จแล�วคลิก

ดุลยพินิจของครูผู�สอน 



 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 
คําช้ีแจง ให�นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต�องที่สดุเพียงคําตอบเดียว
 

 1. ถ�าต�องการใส%กรอบภาพควรทําอย%างไร
  ก. คลิกท่ีปุTมเพ่ิมวัตถุแล�วเลือกกรอบท่ีต�องการ 
  ข. คลิกท่ีปุTมเมนู
  ค. คลิกท่ีปุTมลบมุมแล�วเลือกกรอบท่ีต�องการ
  ง. คลิกท่ีปุTมรวมภาพและกอรบแล�วเลือกกรอบท่ีต�องการ
 

2. ถ�านักเรียนต�องการขยายภาพนักเรียนจะทําอย%างไร
  ก. คลิกท่ีปุTม ย�อ
  ข. คลิกท่ีปุTม ย�อ
  ค. คลิกท่ีปุTม ย�อ
  ง. คลิกท่ีปุTม ย�อ
 

3. เมื่อเป;ดโฟลเดอร"ภาพที่เราต�องการ ใต�ภาพจะแสดงรายละเอียดของภาพอะไรบ�าง
  ก. ขนาดของรูปภาพ ช่ือภาพ และช่ือไฟล?
  ข. ขนาดของรูปภาพ ช่ือภาพ 
  ค. ขนาดของรูปภาพ ขนาดไฟล? และช่ือไฟล?
  ง. ขนาดของรูปภาพ ช่ือภาพ และขนาดไฟล?
 

4. การตั้งช่ือไฟลเดอร"ภาพเป9นภาษาใด
  ก. ภาษาจีน 
  ข. ภาษาไทย 
  ค. ภาษาลาว 
  ง. ภาษาอังกฤษ
 
 

ชุดที่ 4 การย%อย ขยายรูปภาพ ใส%กรอบและตัวอักษรในรูปภาพ
ให�นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต�องที่สดุเพียงคําตอบเดียว 

ถ�าต�องการใส%กรอบภาพควรทําอย%างไร 
คลิกท่ีปุTมเพ่ิมวัตถุแล�วเลือกกรอบท่ีต�องการ  
คลิกท่ีปุTมเมนูหลักแล�วเลือกกรอบท่ีต�องการ 
คลิกท่ีปุTมลบมุมแล�วเลือกกรอบท่ีต�องการ 
คลิกท่ีปุTมรวมภาพและกอรบแล�วเลือกกรอบท่ีต�องการ 

ถ�านักเรียนต�องการขยายภาพนักเรียนจะทําอย%างไร 
คลิกท่ีปุTม ย�อ/ขยาย แล�วตั้งช่ือไฟล? คลิกเคร่ืองหมายถูก 
คลิกท่ีปุTม ย�อ/ขยาย แล�วตั้งช่ือโฟลเดอร? คลิกเคร่ืองหมายถูก
คลิกท่ีปุTม ย�อ/ขยาย แล�วตั้งช่ือภาพ คลิกเคร่ืองหมายถูก 
คลิกท่ีปุTม ย�อ/ขยาย แล�วพิมพ?ขนาดท่ีต�องการลงไป คลิกเคร่ืองหมายถูก

เมื่อเป;ดโฟลเดอร"ภาพที่เราต�องการ ใต�ภาพจะแสดงรายละเอียดของภาพอะไรบ�าง
ขนาดของรูปภาพ ช่ือภาพ และช่ือไฟล? 
ขนาดของรูปภาพ ช่ือภาพ และโฟลเดอร? 
ขนาดของรูปภาพ ขนาดไฟล? และช่ือไฟล? 
ขนาดของรูปภาพ ช่ือภาพ และขนาดไฟล? 

การตั้งช่ือไฟลเดอร"ภาพเป9นภาษาใด 

ภาษาอังกฤษ 

การย%อย ขยายรูปภาพ ใส%กรอบและตัวอักษรในรูปภาพ 

ขยาย แล�วตั้งช่ือโฟลเดอร? คลิกเคร่ืองหมายถูก  
  

ขยาย แล�วพิมพ?ขนาดท่ีต�องการลงไป คลิกเคร่ืองหมายถูก 

เมื่อเป;ดโฟลเดอร"ภาพที่เราต�องการ ใต�ภาพจะแสดงรายละเอียดของภาพอะไรบ�าง 



5. ถ�านักเรียนต�องการย%อ
  ก.  
  ข.  
  ค.  
  ง.   
 
 

 6. การบันทึกภาพเป9นช่ือใหม%ที่ตั้งข้ึน
  ก. บันทึก 
  ข. บันทึกเป6น 
  ค. บันทึกในไฟล?
  ง. บันทึกในโฟลเดอร?

 7. ข�อใดต%อไปน้ีไม%มีในหน�าต%างแก�ไขภาพ
  ก. วัตถุ 
  ข. ตัดภาพ 
  ค. กรอบรูป 
  ง. เส�นขอบ 
 

 8. ถ�าต�องการเพ่ิมความหนาของเส�นกรอบควรคลิกที่ปุ@มใด
  ก. เพ่ิมวัตถุ 
  ข. เส�นขอบ 
  ค. เส�นกรอบ 
  ง. กรอบรูป 
 

 9. เมื่อนักเรียนต�องการเขียนความลงบนภาพจะเลือกคลิกที่ปุ@มใดเรียงตามลาํดับ
  ก. เพ่ิมวัตถุ 
  ข. เลือกรูปแบบตัวอักษร     เพ่ิมวัตถุ      
  ค. พิมพ?ตัวอักษร      เพ่ิมวัตถุ     
  ง. เพ่ิมวัตถุ      เลือกรูปแบบตัวอักษร     
 
 

ยนต�องการย%อ/ขยายภาพนักเรียนควรคลิกที่หน�าต%างใด 

การบันทึกภาพเป9นช่ือใหม%ที่ตั้งข้ึน  จะเลือกคลกิที่ปุ@มใด 

บันทึกในไฟล? 
บันทึกในโฟลเดอร? 

ข�อใดต%อไปน้ีไม%มีในหน�าต%างแก�ไขภาพ 

ถ�าต�องการเพ่ิมความหนาของเส�นกรอบควรคลิกที่ปุ@มใด 

เมื่อนักเรียนต�องการเขียนความลงบนภาพจะเลือกคลิกที่ปุ@มใดเรียงตามลาํดับ
 T      เลือกรูปแบบตัวอักษร     พิมพ?ตัวอักษร      ตกลง

เลือกรูปแบบตัวอักษร     เพ่ิมวัตถุ      T       พิมพ?ตัวอักษร       ตกลง
พิมพ?ตัวอักษร      เพ่ิมวัตถุ     T       เลือกรูปแบบตัวอักษร       ตกลง
เพ่ิมวัตถุ      เลือกรูปแบบตัวอักษร     T      พิมพ?ตัวอักษร       ตกลง

 

เมื่อนักเรียนต�องการเขียนความลงบนภาพจะเลือกคลิกที่ปุ@มใดเรียงตามลาํดับ 
เลือกรูปแบบตัวอักษร     พิมพ?ตัวอักษร      ตกลง 

พิมพ?ตัวอักษร       ตกลง 
เลือกรูปแบบตัวอักษร       ตกลง 

พิมพ?ตัวอักษร       ตกลง 



10. การเขียนตัวอักษรลงบนภาพต�องไปที่ปุ@มตัวอักษรใด
  ก. T 
  ข. H 
  ค. M 
  ง. P 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขียนตัวอักษรลงบนภาพต�องไปที่ปุ@มตัวอักษรใด 

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

  

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



 

 

 

 

 

  

 

 

1. ค 

2. ง 

 3. ค 

4. ง 

5. ค 

6. ก 

7. ก 

8. ข 

9. ก 

10. ข 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. ค 

2. ง 

 3. ค 

4. ง 

5. ค 

6. ข 

7. ก 

8. ข 

9. ก 

10. ก 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือ …………………………………………………………

การประเมินผล 

แบบทดสอบก%อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

สรุปคะแนน

ทดสอบก%อนเรียน
ข�อท่ี ก ข 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
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