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รายวิชา คอมพิวเตอรกราฟก (Computer Graphic)
รหัสวิชา ง30265
หน+วยที่ 1 เรื่อง กราฟกเบื้องต3น
ครูผู3สอน
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย
นางสาวศิริลักษณ หมู+สีเสียด
เว็บไซต http://www.jetavat.com

ประมวลรายวิชา
รายวิชา คอมพิวเตอรกราฟก (Computer Graphic)
รหัสวิชา ง30265
ชั้นมัธยมศึกษาปJที่ 5
หน+วยการเรียน 1 หน+วยกิต เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห
กลุ+มสาระการเรียนรู3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ประวัติ ประเภท ประโยชนของคอมพิวเตอรกราฟก ระบบ
สีที่ใช$กับภาพกราฟก ความหมาย องคประกอบของทัศนศิลป& ทัศนศิลป&กับการออกแบบ
การใช$งานโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกเบื้องต$น การใช$เครื่องมือและอุปกรณต,าง ๆ ใน
การออกแบบงานคอมพิวเตอรกราฟก
ปฏิบั ติก ารออกแบบสร$า งงานคอมพิว เตอรกราฟก การตั ดต, อ รูป ภาพ การ
ปรับแต,งรูปภาพการใช$ฟลเตอร การใส,ตัวอักษร การออกแบบสัญลักษณ การออกแบบ
สื่อสิ่งพิมพเพื่อนําไปใช$ในชีวิตประจําวัน
เพื่อ มุ,งเน$นให$ผู$เรียนมีความรับผิดชอบ มีความสนใจใฝ7รู$ ให$ความร,วมมือกับ
กลุ,มในการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผลการเรียนรู3
1. สามารถอธิบายความหมาย ประเภทของคอมพิวเตอรกราฟกได$
2. สามารถอธิบายความหมายและองคประกอบของทัศนศิลป&ได$
3. มีทักษะในการใช$งานโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกเบื้องต$นได$
4. สามารถใช$เครื่องมือและอุปกรณต,าง ๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกได$
5. สามารถออกแบบและประยุกตงานคอมพิวเตอรกราฟกเพื่อสร$างสรรคผลงานได$
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู3

หน+วยการเรียนรู3
หน+วยที่
1
2
3
4
5

ชื่อหน+วยการเรียนรู3
กราฟกเบื้องต$น
หลักการออกแบบงานคอมพิวเตอร
รู$จักโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก (Adobe Photoshop)
สอบกลางภาค
เทคนิคการสร$างงานกราฟกด$วยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
การสร$างผลงานคอมพิวเตอรกราฟก
สอบปลายภาค (โปรเจค)
รวม

จํานวนชั่วโมง
4
4
4
2
18
6
2
40

เกณฑการให3คะแนน 80 : 20
งานที่มอบหมาย
หน+วยการเรียนรู3ที่ 1
- ใบงานหน,วยการเรียนรู$ที่ 1
- แบบฝPกหัดท$ายบทที่ 1

คะแนนย+อย
5
5

10

หน+วยการเรียนรู3ที่ 2
- ใบงานหน,วยการเรียนรู$ที่ 2
- แบบฝPกหัดท$ายบทที่ 2

5
5

หน+วยการเรียนรู3ที่ 3
- ใบงานหน,วยการเรียนรู$ที่ 3
- แบบฝPกหัดท$ายบทที่ 3

สอบกลางภาค

คะแนนรวม
10

10
5
5

-

20
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เกณฑการให3คะแนน 80 : 20
งานที่มอบหมาย
หน+วยการเรียนรู3ที่ 4
- ใบงานหน,วยการเรียนรู$ที่ 4.1
- ใบงานหน,วยการเรียนรู$ที่ 4.2
- ใบงานหน,วยการเรียนรู$ที่ 4.3
- แบบฝPกหัดท$ายบทที่ 4

คะแนนย+อย

คะแนนรวม
20

5
5
5
5

หน+วยการเรียนรู3ที่ 5
- ใบงานหน,วยการเรียนรู$ที่ 5
- แบบฝPกหัดท$ายบทที่ 5

สอบปลายภาค

10
5
5

-

20

หัวข3อในการเรียนรู3
1. ความหมายของคอมพิวเตอรกราฟก
2. ประวัติความเปQนมาของกราฟก
3. ประเภทกราฟกที่ใช$ในงานคอมพิวเตอร
4. ประโยชนของคอมพิวเตอรกราฟก

1. ความหมายของ
คอมพิวเตอรกราฟก
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1.ความหมายของคอมพิวเตอรกราฟก
กราฟก
กราฟก (Graphic) เปQนคําที่มาจากภาษากรีก Graphikos
หมายถึง การเขียนภาพด$วยสีและการเขียนภาพขาว-ดํา และคําว,า
Graphein ที่มีความหมายถึงการเขียนตัวหนังสือและการสื่อความหมาย
โดยการใช$เส$น ดังนั้น กราฟกจึงหมายถึง ภาพวาด ภาพเขียน ตัวอักษร
ขอความที่ผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อใชถ#ายทอดหรือสื่อความหมาย

1.ความหมายของคอมพิวเตอรกราฟก
คอมพิวเตอรกราฟก จึงหมายถึง การใชความสามารถของ
คอมพิวเตอรในการสรางสัญลักษณ ภาพวาด ภาพเขียน ตัวอักษร
เพื่อสื่อความหมาย
ตัวอย,างงานคอมพิวเตอรกราฟกในปYจจุบัน
• Poster
• Infographic
• Gifographic

• Motion graphic
• Web graphic
• Game/Movie/Animation แนว Fantasy Si-fi
(เหนือธรรมชาติไม,มีอยู,จริง สิ่งที่จิตนาการขึ้นมา)

1.ความหมายของคอมพิวเตอรกราฟก
ตัวอย+างงานคอมพิวเตอรกราฟก
Poster
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1.ความหมายของคอมพิวเตอรกราฟก
ตัวอย+างงานคอมพิวเตอรกราฟก
Infographic

1.ความหมายของคอมพิวเตอรกราฟก
ตัวอย+างงานคอมพิวเตอรกราฟก
Gifographic

1.ความหมายของคอมพิวเตอรกราฟก
ตัวอย+างงานคอมพิวเตอรกราฟก
Motion graphic
ที่มา :
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=9hkS3XXGHM
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1.ความหมายของคอมพิวเตอรกราฟก
ตัวอย+างงานคอมพิวเตอรกราฟก
Weg Design

1.ความหมายของคอมพิวเตอรกราฟก
ตัวอย+างงานคอมพิวเตอรกราฟก
Game/Movie/Animation

2. ประวัติความ
เป_นมาของกราฟก
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2. ประวัติความเป_นมาของกราฟก

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

2. ประวัติความเป_นมาของกราฟก
2

1
งานกราฟกในอดีตเริ่มต$นแต,ยุค
บรรพกาลโดยสื่อความหมายด$วย
ภาพ เรียกว,า พิกโทแกรม
(pictogram) ซึ่งประกอบไปด$วย
ภาพคน สัตว ต$นไม$ ตามผนังถ้ํา

ยุค 9000 ปoก,อนคริสตกาลชาวสุเมเรียน
(Sumerian) สื่อความหมายด$วยตัวอักษร
เรียกว,าอักษรลิ่ม หรือ คูนิฟอรม
(Cuneiform) โดยปรากฎหลักฐานบน
ก$อนดินเหนียว

2. ประวัติความเป_นมาของกราฟก
3

ชาวอียิปย พัฒนารูปภาพให$เปQนภาษา
เรียกว,า ศาสนาจารึกหรือไฮเออโรกลีฟ
(Hieroglyphics) โดยบันทึกไว$บน
กระดาษปาปรัส ซึ่งคําว,า ปาปรัสนี้ ต,อมา
ได$กลายเปQนที่มาของคําว,า เปเปอร ที่
แปลว,า กระดาษ ในปYจจุบัน

4

งานกราฟก ได$เผยแพร,
มากขึ้น ในปo ค.ศ.1440
โดย โยฮัน กูเตนเบิรก ได$
ประดิษฐเครื่องพิมพ ที่
สามารถพิมพข$อความซ้ํา
กันได$หลายๆหน$า
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2. ประวัติความเป_นมาของกราฟก
5

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปYจจุบันการออกแบบกราฟกได$ขยาย
ขอบเขตออกไปอย,างแพร,หลาย โดยมีการนําคอมพิวเตอรมาช,วยในการออกแบบ
ผ,านโปรแกรมกราฟกต,างๆ

2. ประวัติความเป_นมาของกราฟก
สําหรับในประเทศไทยมีการค$นพบหลักฐานเกี่ยวกับกราฟก เปQนภาพเขียน
ตามผนังถ้ํา ได$แก, ภาพมือแดง เขาจอมนาง ตําบลศรีบุญเรือง จังหวัดมุกดาหาร
ภาพคนเลี้ยงวัว ที่ถ้ําวัว อําเภอบ$านเผือ จังหวัดอุดรธานี

ภาพมือแดง เขาจอมนาง
ตําบลศรีบุญเรือง จังหวัดมุกดาหาร

ภาพคนเลี้ยงวัว ที่ถ้ําวัว
อําเภอบ$านเผือ จังหวัดอุดรธานี

3. ประเภทกราฟก
ที่ใช3ในงานคอมพิวเตอร
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3.ประเภทกราฟกที่ใช3ในงานคอมพิวเตอร
กราฟกที่ใช$ในงานคอมพิวเตอร มี 2 ชนิด คือ Bitmap และ Vector

3.ประเภทกราฟกที่ใช3ในงานคอมพิวเตอร
กราฟกที่ใช$ในงานคอมพิวเตอร มี 2 ชนิด คือ Bitmap และ Vector

3.ประเภทกราฟกที่ใช3ในงานคอมพิวเตอร
Bitmap VS Vector
ภาพกราฟกแบบบิทแมท(ราสเตอร)

ภาพกราฟกแบบเวคเตอร

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

เปQนภาพแบบลายเส$นที่ผสมกันระหว,าง
เส$นโค$ง เส$นตรง และมุมจนเกิดเปQน
รูปทรงต,างๆ เกิดจากการสร$างสรรคด$วย
โปรแกรมกราฟก เช,น Illustrator หรือ
Flash แต,สามารถนํามาใช$งานใน
Photoshop ได$มีข$อดีคือ ย,อ-ขยาย
ขนาดได$โดยภาพไม,สูญเสียรายละเอียด
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4. ประโยชนของ
คอมพิวเตอรกราฟก

4. ประโยชนของคอมพิวเตอรกราฟก
งานด$านกราฟกมีการพัฒนาอย,างรวดเร็วและแพร,หลาย คอมพิวเตอร
กราฟกกับการประยุกต ใช$ในงานด$านต,าง ๆ ได$แก,
1. คอมพิวเตอรกราฟกกับงานออกแบบ (Computer – Aided Design)
CAD (Computer – Aided Design) เปQนโปรแกรมช,วยในการออกแบบ
ทางวิศวกรรม ซึ่งจะช,วยให$ผู$ออกแบบ หรือวิศวกรออกแบบงานได$ง,ายและสะดวก
ยิ่งขึ้นเมื่อต$องการแก$ไขก็สามารถทําได$ง,ายกว,า การทํางานในกระดาษ

4. ประโยชนของคอมพิวเตอรกราฟก
2. คอมพิวเตอรกราฟกกับงานนําเสนอ (Presentation)
ในการนําเสนอผลงานโดยใช$โปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก สามารถ
แสดงผลทางหน$าจอโปรเจคเตอร (Projector) หรือพิมพงานลงในโปรแกรม
คอมพิวเตอร เช,น โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ใช$สําหรับการ
นําเสนองาน การนําเสนอสินค$า ส,วนมากนิยมจัดทําเปQนรายงานในรูปแบบต,าง ๆ
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4. ประโยชนของคอมพิวเตอรกราฟก
3.คอมพิวเตอรกราฟกกับงานบันเทิง (Entertainment)
คอมพิวเตอรกราฟกกับงานบันเทิง โดยเฉพาะงานด$านมัลติมีเดีย ได$รับ
ความแพร,หลาย ในวงการบันเทิงเปQนอย,างมาก เช,น การโฆษณาสินค$าทางโทรทัศน
รายการข,าว ละคร เกมออนไลน การสร$างภาพการตูน การสร$างภาพเคลื่อนไหว การ
สร$างภาพวิดีโอ การสร$างฉากภาพยนตร เปQนต$น

4. ประโยชนของคอมพิวเตอรกราฟก
4.คอมพิวเตอรกราฟกกับงานเว็บไซต (Web Site)
ได$มีการนําคอมพิวเตอรกราฟกมาใช$ในการจัดทําเว็บไซต เพื่อ
ประชาสัมพันธหน,วยงานหรือองคกรหรือเผยแพร, ข$อมูลข,าวสารต,าง ๆ สู,สาธารณะ

4. ประโยชนของคอมพิวเตอรกราฟก
5.คอมพิวเตอรกราฟกกับงานด3านการศึกษาและฝpกอบรม (Education and
Training)
คอมพิวเตอรกราฟกเข$ามามีบทบาทกับวงการศึกษา และวงการฝPกอบรม
อย,างแพร,หลาย ทําให$เกิดเครื่องมือสําหรับช,วยสอนต,าง ๆ มากมาย รวมทั้งเกิดสื่อ
อิเล็กทรอนิกสช,วยสอนในรูปแบบ ต,าง ๆ เพื่อสนับสนุนและส,งเสริมการศึกษา เช,น
คอมพิวเตอรช,วยสอนในลักษณะมัลติมีเดีย การเรียนการสอนบนเว็บ (e-Learning)
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ใบงานที่ 1
ให3นักเรียนศึกษาหาข3อมูลเพิ่มเติมในหัวข3อ
1. ความหมายของคอมพิวเตอรกราฟก
2. ประวัติความเปQนมาของกราฟก
3. ประเภทกราฟกที่ใช$ในงานคอมพิวเตอร
4. ประโยชนของคอมพิวเตอรกราฟก
จากนั้นให$นักเรียนออกแบบข$อความลงใน
โปรแกรม Microsoft word ตกแต,งให$
สวยงาม ดังตัวอย,าง

goo.gl/noGzdv

แบบฝpกหัดท3ายหน+วย
1. จงอธิบายความหมายของคอมพิวเตอรกราฟกตามที่นักเรียนเข$าใจมาพอสังเขป ?
2. จงยกตัวอย,างงานคอมพิวเตอรกราฟกที่นักเรียนสนใจมาอย,างน$อย 3
ประเภทพร$อมอธิบายเหตุ ?
3. ประวัติความเปQนมาของกราฟกมีกี่ยุค พร$อมอธิบายความเปQนมาแต,ละยุค ?
4. จงอธิบายความแตกต,างระหว,างภาพบิทแมทและเวคเตอรมาอย,างน$อย 3 ข$อ ?
5. จงยกตัวอย,างประโยชนของความพิวเตอรกราฟกที่นักเรียนคิดว,ามีความ
สําคัญมากที่สุดมาอย,างน$อย 3 ข$อ ?
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