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รายวิชา คอมพิวเตอร�กราฟ�ก (Computer Graphic)
รหัสวิชา ง30265

 หน+วยที่ 1 เรื่อง กราฟ�กเบ้ืองต3น

ครูผู3สอน
นายเจตวัตร  สวัสด์ิพาณิชย�

นางสาวศิริลักษณ� หมู+สีเสียด

เว็บไซต� http://www.jetavat.com

ประมวลรายวิชา

รายวิชา คอมพิวเตอร�กราฟ�ก (Computer Graphic) 

รหัสวิชา ง30265

ช้ันมัธยมศึกษาปJท่ี 5

หน+วยการเรียน 1 หน+วยกิต เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห�

กลุ+มสาระการเรียนรู3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ประวัติ ประเภท ประโยชน�ของคอมพิวเตอร�กราฟ�ก  ระบบ

สีที่ใช$กับภาพกราฟ�ก ความหมาย องค�ประกอบของทัศนศิลป& ทัศนศิลป&กับการออกแบบ 
การใช$งานโปรแกรมคอมพิวเตอร�กราฟ�กเบื้องต$น การใช$เคร่ืองมือและอุปกรณ�ต,าง ๆ ใน
การออกแบบงานคอมพิวเตอร�กราฟ�ก

ปฏิบัติการออกแบบสร$างงานคอมพิวเตอร�กราฟ�ก การตัดต,อรูปภาพ การ
ปรับแต,งรูปภาพการใช$ฟ�ลเตอร� การใส,ตัวอักษร การออกแบบสัญลักษณ� การออกแบบ
ส่ือส่ิงพิมพ�เพ่ือนําไปใช$ในชีวิตประจําวัน  

เพ่ือมุ,งเน$นให$ผู$เรียนมีความรับผิดชอบ มีความสนใจใฝ7รู$ ให$ความร,วมมือกับ
กลุ,มในการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผลการเรียนรู3

1. สามารถอธิบายความหมาย ประเภทของคอมพิวเตอร�กราฟ�กได$

2. สามารถอธิบายความหมายและองค�ประกอบของทัศน�ศิลป&ได$

3. มีทักษะในการใช$งานโปรแกรมคอมพิวเตอร�กราฟ�กเบื้องต$นได$

4. สามารถใช$เคร่ืองมือและอุปกรณ�ต,าง ๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร�กราฟ�กได$

5. สามารถออกแบบและประยุกต�งานคอมพิวเตอร�กราฟ�กเพ่ือสร$างสรรค�ผลงานได$

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู3

หน+วยการเรียนรู3
หน+วยที่ ช่ือหน+วยการเรียนรู3 จํานวนช่ัวโมง

1 กราฟ�กเบ้ืองต$น 4

2 หลักการออกแบบงานคอมพิวเตอร� 4

3 รู$จักโปรแกรมคอมพิวเตอร�กราฟ�ก (Adobe Photoshop) 4

สอบกลางภาค 2

4 เทคนิคการสร$างงานกราฟ�กด$วยโปรแกรมคอมพิวเตอร�กราฟ�ก 18

5 การสร$างผลงานคอมพิวเตอร�กราฟ�ก 6

สอบปลายภาค (โปรเจค) 2

รวม 40

เกณฑ�การให3คะแนน 80 : 20
งานที่มอบหมาย คะแนนย+อย คะแนนรวม

หน+วยการเรียนรู3ที่ 1
   - ใบงานหน,วยการเรียนรู$ท่ี 1

   - แบบฝPกหัดท$ายบทท่ี 1

5
5

10

หน+วยการเรียนรู3ที่ 2
   - ใบงานหน,วยการเรียนรู$ท่ี 2

   - แบบฝPกหัดท$ายบทท่ี 2

5
5

10

หน+วยการเรียนรู3ที่ 3
   - ใบงานหน,วยการเรียนรู$ท่ี 3

   - แบบฝPกหัดท$ายบทท่ี 3

5
5

10

สอบกลางภาค - 20
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เกณฑ�การให3คะแนน 80 : 20
งานท่ีมอบหมาย คะแนนย+อย คะแนนรวม

หน+วยการเรียนรู3ท่ี 4
  - ใบงานหน,วยการเรียนรู$ท่ี 4.1

  - ใบงานหน,วยการเรียนรู$ท่ี 4.2 
  - ใบงานหน,วยการเรียนรู$ท่ี 4.3
   - แบบฝPกหัดท$ายบทท่ี 4

5
5
5
5

20

หน+วยการเรียนรู3ท่ี 5
   - ใบงานหน,วยการเรียนรู$ท่ี 5
   - แบบฝPกหัดท$ายบทท่ี 5

5
5

10

สอบปลายภาค - 20

หัวข3อในการเรียนรู3

1. ความหมายของคอมพิวเตอร�กราฟ�ก

2. ประวัติความเปQนมาของกราฟ�ก

3. ประเภทกราฟ�กที่ใช$ในงานคอมพิวเตอร�

4. ประโยชน�ของคอมพิวเตอร�กราฟ�ก

1. ความหมายของ
คอมพิวเตอร�กราฟ�ก
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1.ความหมายของคอมพิวเตอร�กราฟ�ก

กราฟ�ก

กราฟ�ก (Graphic) เปQนคําที่มาจากภาษากรีก Graphikos
หมายถึง การเขียนภาพด$วยสีและการเขียนภาพขาว-ดํา และคําว,า 
Graphein ที่มีความหมายถึงการเขียนตัวหนังสือและการส่ือความหมาย
โดยการใช$เส$น ดังนั้น กราฟ�กจึงหมายถึง ภาพวาด ภาพเขียน ตัวอักษร 

ข�อความที่ผสมผสานเข�าด�วยกัน เพ่ือใช�ถ#ายทอดหรือส่ือความหมาย

1.ความหมายของคอมพิวเตอร�กราฟ�ก

คอมพิวเตอร
กราฟ�ก จึงหมายถึง การใช�ความสามารถของ
คอมพิวเตอร
ในการสร�างสัญลักษณ
 ภาพวาด  ภาพเขียน ตัวอักษร
เพ่ือสื่อความหมาย 

ตัวอย,างงานคอมพิวเตอร�กราฟ�กในปYจจุบัน
• Poster                                     

• Infographic

• Gifographic

• Motion graphic
• Web graphic
• Game/Movie/Animation แนว Fantasy Si-fi 

(เหนือธรรมชาติไม,มีอยู,จริง ส่ิงท่ีจิตนาการขึ้นมา) 

1.ความหมายของคอมพิวเตอร�กราฟ�ก

Poster
ตัวอย+างงานคอมพิวเตอร�กราฟ�ก
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1.ความหมายของคอมพิวเตอร�กราฟ�ก

Infographic
ตัวอย+างงานคอมพิวเตอร�กราฟ�ก

1.ความหมายของคอมพิวเตอร�กราฟ�ก

Gifographic
ตัวอย+างงานคอมพิวเตอร�กราฟ�ก

1.ความหมายของคอมพิวเตอร�กราฟ�ก

Motion graphic

ตัวอย+างงานคอมพิวเตอร�กราฟ�ก

ท่ีมา : 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=9hkS3X-
XGHM
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1.ความหมายของคอมพิวเตอร�กราฟ�ก

Weg Design
ตัวอย+างงานคอมพิวเตอร�กราฟ�ก

1.ความหมายของคอมพิวเตอร�กราฟ�ก

Game/Movie/Animation 
ตัวอย+างงานคอมพิวเตอร�กราฟ�ก

2. ประวัติความ
เป_นมาของกราฟ�ก
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2. ประวัติความเป_นมาของกราฟ�ก

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=6G_4NR92jBk

2. ประวัติความเป_นมาของกราฟ�ก

งานกราฟ�กในอดีตเร่ิมต$นแต,ยุค
บรรพกาลโดยส่ือความหมายด$วย
ภาพ เรียกว,า  พิกโทแกรม 
(pictogram) ซ่ึงประกอบไปด$วย
ภาพคน สัตว� ต$นไม$ ตามผนังถ้ํา

1

ยุค 9000 ปoก,อนคริสตกาลชาวสุเมเรียน 
(Sumerian) ส่ือความหมายด$วยตัวอักษร 
เรียกว,าอักษรล่ิม หรือ คูนิฟอร�ม 
(Cuneiform) โดยปรากฎหลักฐานบน
ก$อนดินเหนียว

2

2. ประวัติความเป_นมาของกราฟ�ก

ชาวอียิปย� พัฒนารูปภาพให$เปQนภาษา 
เรียกว,า ศาสนาจารึกหรือไฮเออโรกลีฟ 
(Hieroglyphics) โดยบันทึกไว$บน
กระดาษปาป�รัส ซ่ึงคําว,า ปาป�รัสน้ี ต,อมา
ได$กลายเปQนท่ีมาของคําว,า เปเปอร� ท่ี
แปลว,า กระดาษ ในปYจจุบัน

งานกราฟ�ก ได$เผยแพร,
มากขึ้น ในปo ค.ศ.1440 
โดย โยฮัน กูเตนเบิร�ก ได$
ประดิษฐ�เคร่ืองพิมพ�  ท่ี
สามารถพิมพ�ข$อความซํ้า
กันได$หลายๆหน$า

3 4
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2. ประวัติความเป_นมาของกราฟ�ก

หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึงปYจจุบันการออกแบบกราฟ�กได$ขยาย
ขอบเขตออกไปอย,างแพร,หลาย โดยมีการนําคอมพิวเตอร�มาช,วยในการออกแบบ 
ผ,านโปรแกรมกราฟ�กต,างๆ 

5

2. ประวัติความเป_นมาของกราฟ�ก

สําหรับในประเทศไทยมีการค$นพบหลักฐานเก่ียวกับกราฟ�ก เปQนภาพเขียน
ตามผนังถ้ํา ได$แก, ภาพมือแดง เขาจอมนาง ตําบลศรีบุญเรือง จังหวัดมุกดาหาร 
ภาพคนเลี้ยงวัว ท่ีถ้ําวัว อําเภอบ$านเผือ จังหวัดอุดรธานี

ภาพมือแดง เขาจอมนาง
 ตําบลศรีบุญเรือง จังหวัดมุกดาหาร 

ภาพคนเลี้ยงวัว ท่ีถ้ําวัว 
อําเภอบ$านเผือ จังหวัดอุดรธานี

3. ประเภทกราฟ�ก
ท่ีใช3ในงานคอมพิวเตอร�
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3.ประเภทกราฟ�กท่ีใช3ในงานคอมพิวเตอร�

กราฟ�กท่ีใช$ในงานคอมพิวเตอร� มี 2 ชนิด คือ Bitmap และ Vector

3.ประเภทกราฟ�กท่ีใช3ในงานคอมพิวเตอร�

กราฟ�กท่ีใช$ในงานคอมพิวเตอร� มี 2 ชนิด คือ Bitmap และ Vector

3.ประเภทกราฟ�กท่ีใช3ในงานคอมพิวเตอร�

Bitmap VS Vector
ภาพกราฟ�กแบบบิทแมท(ราสเตอร�) ภาพกราฟ�กแบบเวคเตอร�

เกิดจากพิเซล (Pixel) หรือเม็ดสีรูปทรง
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสท่ีมีสีแตกต,างกัน มาเรียง
ต,อกันจนเกิดเปQนภาพขึ้นมา ข$อดีของ
ภาพลักษณะน้ีคือ จะมีสีที่เปQนธรรมชาติ 
ไล,โทนสีได$สมจริง

เปQนภาพแบบลายเส$นท่ีผสมกันระหว,าง
เส$นโค$ง เส$นตรง และมุมจนเกิดเปQน
รูปทรงต,างๆ เกิดจากการสร$างสรรค�ด$วย
โปรแกรมกราฟ�ก เช,น Illustrator หรือ 
Flash แต,สามารถนํามาใช$งานใน 
Photoshop ได$มีข$อดีคือ ย,อ-ขยาย
ขนาดได$โดยภาพไม,สูญเสียรายละเอียด
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4. ประโยชน�ของ
คอมพิวเตอร�กราฟ�ก

4. ประโยชน�ของคอมพิวเตอร�กราฟ�ก

 งานด$านกราฟ�กมีการพัฒนาอย,างรวดเร็วและแพร,หลาย คอมพิวเตอร�
กราฟ�กกับการประยุกต� ใช$ในงานด$านต,าง ๆ ได$แก, 
1. คอมพิวเตอร�กราฟ�กกับงานออกแบบ (Computer – Aided Design) 

CAD (Computer – Aided Design) เปQนโปรแกรมช,วยในการออกแบบ
ทางวิศวกรรม ซ่ึงจะช,วยให$ผู$ออกแบบ หรือวิศวกรออกแบบงานได$ง,ายและสะดวก
ยิ่งขึ้นเมื่อต$องการแก$ไขก็สามารถทําได$ง,ายกว,า การทํางานในกระดาษ 

4. ประโยชน�ของคอมพิวเตอร�กราฟ�ก

2. คอมพิวเตอร�กราฟ�กกับงานนําเสนอ (Presentation)
ในการนําเสนอผลงานโดยใช$โปรแกรมคอมพิวเตอร�กราฟ�ก สามารถ

แสดงผลทางหน$าจอโปรเจคเตอร� (Projector) หรือพิมพ�งานลงในโปรแกรม
คอมพิวเตอร� เช,น โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ใช$สําหรับการ
นําเสนองาน การนําเสนอสินค$า ส,วนมากนิยมจัดทําเปQนรายงานในรูปแบบต,าง ๆ
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4. ประโยชน�ของคอมพิวเตอร�กราฟ�ก

3.คอมพิวเตอร�กราฟ�กกับงานบันเทิง (Entertainment)
คอมพิวเตอร�กราฟ�กกับงานบันเทิง โดยเฉพาะงานด$านมัลติมีเดีย ได$รับ

ความแพร,หลาย ในวงการบันเทิงเปQนอย,างมาก เช,น การโฆษณาสินค$าทางโทรทัศน� 
รายการข,าว ละคร เกมออนไลน� การสร$างภาพการ�ตูน การสร$างภาพเคล่ือนไหว การ
สร$างภาพวิดีโอ การสร$างฉากภาพยนตร� เปQนต$น 

4. ประโยชน�ของคอมพิวเตอร�กราฟ�ก

4.คอมพิวเตอร�กราฟ�กกับงานเว็บไซต� (Web Site)
ได$มีการนําคอมพิวเตอร�กราฟ�กมาใช$ในการจัดทําเว็บไซต� เพ่ือ

ประชาสัมพันธ�หน,วยงานหรือองค�กรหรือเผยแพร, ข$อมูลข,าวสารต,าง ๆ สู,สาธารณะ

4. ประโยชน�ของคอมพิวเตอร�กราฟ�ก

5.คอมพิวเตอร�กราฟ�กกับงานด3านการศึกษาและฝpกอบรม (Education and 
Training)

คอมพิวเตอร�กราฟ�กเข$ามามีบทบาทกับวงการศึกษา และวงการฝPกอบรม
อย,างแพร,หลาย ทําให$เกิดเคร่ืองมือสําหรับช,วยสอนต,าง ๆ มากมาย รวมท้ังเกิดส่ือ
อิเล็กทรอนิกส�ช,วยสอนในรูปแบบ  ต,าง ๆ เพ่ือสนับสนุนและส,งเสริมการศึกษา เช,น 
คอมพิวเตอร�ช,วยสอนในลักษณะมัลติมีเดีย การเรียนการสอนบนเว็บ (e-Learning)
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ใบงานท่ี 1 

ให3นักเรียนศึกษาหาข3อมูลเพ่ิมเติมในหัวข3อ
1. ความหมายของคอมพิวเตอร�กราฟ�ก
2. ประวัติความเปQนมาของกราฟ�ก
3. ประเภทกราฟ�กท่ีใช$ในงานคอมพิวเตอร�
4. ประโยชน�ของคอมพิวเตอร�กราฟ�ก
จากน้ันให$นักเรียนออกแบบข$อความลงใน
โปรแกรม Microsoft word ตกแต,งให$
สวยงาม ดังตัวอย,าง  

goo.gl/noGzdv

1. จงอธิบายความหมายของคอมพิวเตอร�กราฟ�กตามที่นักเรียนเข$าใจมาพอสังเขป ?

2. จงยกตัวอย,างงานคอมพิวเตอร�กราฟ�กที่นักเรียนสนใจมาอย,างน$อย 3 

    ประเภทพร$อมอธิบายเหตุ ?

3. ประวัติความเปQนมาของกราฟ�กมีกี่ยุค พร$อมอธิบายความเปQนมาแต,ละยุค ?

4. จงอธิบายความแตกต,างระหว,างภาพบิทแมทและเวคเตอร�มาอย,างน$อย 3 ข$อ ?

5. จงยกตัวอย,างประโยชน�ของความพิวเตอร�กราฟ�กที่นักเรียนคิดว,ามีความ

   สําคัญมากที่สุดมาอย,างน$อย 3 ข$อ ?

แบบฝpกหัดท3ายหน+วย


