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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่องที่ 2 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงใน      ใหตรงกับ  ก.  ข.  ค.  หรือ  ง.   

ลงในกระดาษคําตอบ  ซึ่งตรงกับคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดเพียงขอละ  1  คําตอบเทานั้น 

 

1. ขอใดใหความหมายของเสน   

    ก. เสนแบงออกเปน เสนตรง และเสนโคง 

    ข. เสนเปนสวนประกอบของจุดตอเนื่องกัน 
    ค. เสนสามารถแสดง ความหมาย อารมณ ความรูสึก ที่แตกตางกัน 
    ง. ถูกทุกขอ  
 

2. รูปราง และรูปทรง คือ 

    ก. รูปรางมีขนาดเล็กกวารูปทรง  
    ข. รูปรางมีขนาดใหญกวารูปทรง 
    ค. รูปรางมีลักษณะ 2 มิติ รูปทรงมีลักษณะ 3 มิติ 
    ง. ถูกทุกขอ  

 

3. ขอใดไมใชประโยชนของ แสงและเงา 

    ก. ทําใหเกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ  
    ข. ทําใหเกิดการตัดทอนรูปทรง และรายละเอียดของภาพ 
    ค. ทําใหเกิดระยะความต้ืน - ลึก และระยะใกล - ไกลของภาพ  
    ง. เกิดความแตกตางระหวางรูปและพื้น หรือรปูทรงกับที่วาง 

   

4. ขอใดไมใชลักษณะ แมสี หรือสีขั้นที่ 1  

    ก. สีขั้นที่ 1 หรือเรียกอีกช่ือวา สีปฐมภูมิ  
    ข. สีขั้นที่ 1 เปนสีที่มีความเขมมาก  
    ค. สีขั้นที่ 1 ประกอบไปดวย สีแดง สีเขียว และสีนํ้าเงิน 
    ง. สีขั้นที่ 1  ประกอบไปดวย สีแดง สีเหลือง และสีนํ้าเงิน 

 

5. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับ วรรณะของสี  

    ก. วรรณะแบงออกเปน 2 วรรณะ 
    ข. กลุมสีที่ปรากฏใหความรูสึกที่แตกตาง 
    ค. วรรณะรอนใหความรูสึกเศราโศก 
    ง.  วรรณะเย็น ใหความรูสึกสงบ ราบเรียบ  
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6. ขอใดกลาวถึงลักษณะสีสวนรวม 

    ก. สีที่อยูใกลเคียงกันในวงจรส ี

    ข. สีที่ตัดกันอยางรุนแรง ฉูดฉาด  
    ค. สีที่ไมบอกวรรณะใดวรรณะหน่ึง 
    ง. สีที่เกิดจากการผสมกันระหวาง 2 วรรณะ  

 

7. สีตรงขาม คือ 

    ก. สีที่อยูตรงขาม ในวงจรสี 
    ข. สีที่ใหความรูสึกกลมกลืน 

    ค. สีที่มีสัดสวนที่เทาๆ กันในวงจรสี 
    ง. เปนสีพิเศษ ในวรรณะของสี   
 

8. ขอใดใหความหมายของ ปริมาตร และบริเวณที่วาง  

    ก. ใหความรูสึกเช่ือมโยงขององคประกอบ 
    ข. แสดงความกลมกลืนขององคประกอบ 
    ค. ตัวงาน และที่วางในงานทําหนาที่สงเสริมกันและกัน  

    ง. ตัวงาน และที่วางในงานใหความรูสึกขัดแยงกัน  
  

9. ขอใดอธิบายลักษณะ สัดสวน  

    ก. สัดสวนภายในวัตถุเอง 
    ข. สัดสวนระหวางวัตถุ และบริเวณภาพ 
    ค. สัดสวนเก่ียวของกับขนาด ปริมาณ และบริเวณวาง  
    ง. ถูกทุกขอ  
 

10. ขอใด คือ ประโยชนของจังหวะลีลา  

    ก. เนนใหเกิดความรูสึกขัดแยงกัน  

    ข. เปนตัวกําหนดทิศทาง เกิดความนาสนใจ 
    ค. เก่ียวของกับขนาด ปริมาณ และบริเวณวาง  

    ง. แสดงความกลมกลืนขององคประกอบ  

  

11. การจัดองคประกอบงานกราฟก ประกอบไปดวย 

    ก. การจัดใหเปนเอกภาพ และจัดใหสมดุล  
    ข. จัดใหสมดุล และจัดใหมีจุดสนใจ  
    ค. จัดใหมีจุดสนใจ และการจัดใหเปนเอกภาพ  
    ง. การจัดใหเปนเอกภาพ จัดใหสมดุล และจัดใหมีจุดสนใจ   
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12. ขอใด กลาวถึงการจัดใหเปนเอกภาพ  

    ก. จัดใหเปนเอกภาพ มีความหลายหลายทางความคิด 
    ข. จัดใหเปนเอกภาพ มีความหลากหลายทางการออกแบบ 
    ค. จัดใหเปนเอกภาพทั้งในเชิงความคิด และการออกแบบ 
    ง. จัดใหเปนเอกภาพ ตามการสรางสรรคที่หลากหลาย   
 

13. ขอใด คือความสมดุล  

    ก. ความสมดุลดานความงาม และความคิด 
    ข. ความสมดุลท้ังดานรูปแบบ และสีในการออกแบบ  
    ค. ความสมดุลทั้งเรื่องความคิด และการออกแบบ 
    ง. ความสมดุลดานการเช่ือมโยง หรือขัดแยง 
 

14. ความสมดุลแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

    ก. สมดุลภายนอก และสมดุลภายใน 
    ข. สมดุลในรูปราง และสมดุลในรูปทรง 
    ค. สมดุลในความงาม และสมดุลในความคิด  
    ง. สมดุลในรูปทรง และสมดุลในความรูสึก   
 

15. คําที่กลาววา “ความคิดเดียว จุดสนใจเดียว” หมายถึง 

    ก. การเนนจุดสําคัญ มีตัวนําเพียงจุดเดียวเทาน้ัน 
    ข. การเนนจุดสําคัญ มีตัวนําหลายตัวก็ได  
    ค. การเนนจุดสนใจ แคภายนอกจุดเดียวเทาน้ัน 
    ง. การเนนจุดสนใจ ทั้งภายนอกและภายใน  
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แบบฝกหัด เรือ่งที่ 2  

1. เสนต้ังสามารถแสดง ความรูสึกอยางไร  

    ก. ใหความรูสึกมั่นคง เปนระเบียบ 
    ข. ใหความรูสึกสงบน่ิง เรียบรอย 
    ค. ใหความรูสึกการเคล่ือนไหว 
    ง. ใหความรูสึกนุมนวล พล้ิวไหว  

 

2. ขอใดไมใชลักษณะของรูปราง 

    ก. รูปรางมีลักษณะ 2 มิติ  
    ข. รูปรางมีลักษณะแบน  
    ค. รูปรางมีความกวางและความยาว 

    ง. รูปรางมีความกวางความยาว และความหนา  

 

3. แสงและเงา คือ  

    ก. แสงตกกระทบบนวัตถุ ทําใหเกิดเปนภาพได 
    ข. แสงทําใหเห็นเกิดมิติความลึก ต้ืนของวัตถุ 

    ค. เงาทําใหเห็นรูปราง ลักษณะวัตถุไดเดนชัดขึ้น 

    ง. ถูกทุกขอ  

 

4. กลุมสีใด คือ แมสี หรือสีขั้นที่ 1  

    ก.  สีสม สีเขียว และสีมวง  
    ข. สีแดง สีเหลือง และสีนํ้าเงิน 
    ค. สีสมเหลือง สีเขียวนํ้าเงิน และสีมวงแดง 
    ง. สีสมแดง สีเขียวเหลือง และสีมวงนํ้าเงิน  
 

5. วรรณะของสี ประกอบดวย  

    ก. วรรณะรอน และวรรณะเย็น 
    ข. วรรณะขาว และวรรณะดํา 
    ค. วรรณะมวง และวรรณะเหลือง 
    ง. วรรณะสด และวรรณะหมน  

 

6. วรรณะสีรอน ใหความรูสึกอยางไร  

    ก. ใหความรูสึกเศราโศก  
    ข. ใหความรูสึกเย็นเยือก   
    ค. ใหความรูสึกรอนแรง รื่นเริง 
    ง. ใหความรูสึกสงบ ราบเรียบ  
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7. ขอใดบอกลักษณะของ คานํ้าหนักของสี  

    ก. ความมืด และความสวางของสี 
    ข. ความมีมิติ ความรูสึกลึกต้ืนของสี 
    ค. การเพ่ิมขาว เติมดํา การปรับนํ้าหนักสี 
    ง. ถูกทุกขอ 
 

8. ขอใดคือ ลักษณะพื้นผิวในการออกแบบกราฟก 

    ก. พ้ืนผิวในการออกแบบมี 2 ลักษณะ 
    ข. พ้ืนผิวที่สามารถสัมผัสได และไมได 
    ค. พ้ืนผิวเรียบ หรือขรุขระ  
    ง. ถูกทุกขอ 
 

9. ขอใดอธิบายลักษณะ สัดสวนไมถูกตอง 

    ก. ความละเอียดของวัตถุ และบริเวณวาง  

    ข. สัดสวนในสวนของวัตถุ และบริเวณภาพ  

    ค. ความเหมาะสมระหวางวัตถุ และบริเวณภาพ 
    ง. สัดสวนเก่ียวของกับขนาด ปริมาณ และบริเวณวาง 

 

10. ขอใดไมใชหนาที่ของจังหวะ ลีลา  

    ก. เปนตัวกําหนดทิศทาง ช้ีนําในการดูภาพ 

    ข. เปนการเนนใหเกิดความสวยงามแปลกตา 
    ค. เกิดความกลมกลืนขององคประกอบ 
    ง. เกิดการซ้ํา หรือสลับกันเพ่ือช้ีนําขอมูล  

 

11. ขอใดไมใชการจัดใหเปนเอกภาพ 

    ก. การจัดใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
    ข. การจัดใหสนองตอบอารมณ และความรูสึก 
    ค. การจัดใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคการออกแบบ 
    ง. การจัดใหครอบคลุมเรื่องความคิด และการออกแบบ  
 

12. การจัดใหเปนเอกภาพ ชวยในดานใด  

    ก. ชวยใหช้ินงานเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
    ข. ทําใหความคิดหลากหลาย ไมนาเบื่อ 
    ค. เนนขอมูลประกอบภาพ และคําอธิบาย 
    ง. ดานการสื่อสารขอมูลไดงาย สะดวกรวดเร็ว  
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13. ขอใดไมใช คําอธิบาย ความสมดุล 

    ก. ความสมดุล คือ การเปรียบเทียบมาตราสวนเทาน้ัน  
    ข. ความสมดุลสามารถจัดใหเทากัน หรือไมเทากันก็ได   
    ค. ความสมดุลทางรูปทรง คือ มีความเหมือนกันทั้ง 2 ดาน  
    ง.  ความสมดุลทางความรูสึก คือ มีความเหมือน 2 ดานไมเทากัน 
 

14. ขอใดไมใช หลักของการจัดใหมีจุดสนใจ  คือ 

    ก. ความคิดเดียว จุดสนใจเดียว 
    ข. สรางจุดเดนหลายจุด เพ่ือความนาสนใจ 
    ค. การเนนควรเนน ณ. จุดใดจุดหน่ึงที่สําคัญ  
    ง.  มีการเนนดวย สี ขนาด สัดสวนหรือรูปรางที่แปลกตา  
 

15. ขอใดคือ ขอไมดีของการมีหลายความคิด 

    ก. ทําใหมีเอกภาพในเชิงความคิด 
    ข. ทําใหมีเอกภาพในเชิงการออกแบบ 
    ค. ทําใหเกิดการเนน จุดใดจุดหน่ึงที่สําคัญ 
    ง. ภาพรวมไมชัดเจน ขาดเอกลักษณในตัวงาน  
 
 

 

 

 




